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Моментно състояние в развитието на сектора в 
България

• Изследване на резултатите от различни сценарии

на подпомагане след 2020 година показва, че при

запазване бюджета на СЕПП, площите с

основните зърнени и маслодайни култури може да

се увеличи с 3-5% до 2027 г. Разрастване на

площите може да има дори при минимално

намаление на средствата по СЕПП. По-

чувствително влияние върху площите ще окаже

прилагането на Зелената сделка на ЕС.

• По данни на МЗХГ, производството на пшеница за

2020/21 г. е 4,6 млн.т. Предвижданията на САРА

са за реколта от 5,1 млн.т. Реколтата от ечемик по

текущи оценки е за 500 хил.т.

• Предвижданията на САРА за производството на

царевица за пазарната година са за обеми от 3,4

млн.т. Очакванията на МЗХГ са за прибрани

количества от 2,8 млн.т.

Зърнени и маслодайни култури 

*Прогнозни цени

**Източник на информация за цената на слънчогледа –МЗХ и НСИ

- Липсва информация

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени България, лв./тон (без ДДС)

08.2020 09.2020 10.2020 11.2020* 12.2020*

Хлебна 

пшеница 
330,53 330,53 355,96 350 350

Фуражна 

пшеница
312,93 307,06 326,62 330 335

Ечемик 284,70 281,64 279,86 280 280

Царевица 289,46 301,20 316,84 315 315

Слънчо-

глед**
624,75 692,50 692,50 710 690

количества от 2,8 млн.т.

• Оценките за производство на слънчоглед за

2020/21 г. са за равнища от 1,6 млн.т., което е с

17% по-малко съпоставено с равнищата от

последните 5 години. Производството на рапица

по оценки на САРА от новата реколта е 310 хил.т,

а прогнозите на МЗХГ са за обеми от 257 хил.т.

• Добивите в бъдеще ще продължат да нарастват.

Средните добиви се оценяват да бъдат с 8% по-

високи в периода 2021-2025 г. отколкото 2016-

2020 г. Това увеличение ще доведе до ръст в

производството, което средно периода 2021-2025 г

при пшеницата ще е 6 млн.т., докато при

царевицата се оценява на 3,8 млн.т.

• Средните изкупни цени в средносрочна

перспектива ще бъдат по-високи от тези в периода

2016-2020 г. Причините се отдават на растящото

световно потребление, растящите производствени

разходи и макроикономическата глобална

финансова политика.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• FOB цените от Украйна към края на м.ноември

Международна търговия (FOB цени)

09.2020 10.2020
% изменение

годишна база 

Пшеница , евро/тон

(Мексикански  залив)
168,33 182,33 +1%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 
68,19 - -

Царевица, евро/тон

(Мексикански  залив)
140,94 158,61 +5%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански  залив)
755,03 755,91 +8%

- Липсва информация

Източник: ЕК

Източник: http://www.indexmundi.com/commodities/

Засегнати площи от неблагоприятни природни условия в периода 

01.10.2020 – 15.11.2020 от JRC-Mars към ЕК

• FOB цените от Украйна към края на м.ноември

забавят темпа на повишение, достигайки: хлебна

пшеница - 254 US$/т, ечемика - 220 US$/т, фуражна

пшеница - 250 US$/т. При царевицата FOB цената е

236 US$/т. На годишна база, тези цени са с 25%

нагоре. Причините са в несигурността около

КОВИД-19, силното търсене от основните страни

вносителки, дългите позиции на инвестиционните

фондове на борсите, неяснотите около реколтата в

Южното полукълбо, високата парична ликвидност.

• Русия, която се превърна в най-големия световен

износител на зърно в света предвижда да въведе

квота за износ на зърно от 15 февруари, 2021 г. и да

изнесе за цялата пазарна година не повече от 49,5

млн.т. от общо произведените 127,5 млн.т. по

данни на ИКАР.

• Цените на палмовото масло, FOB Индонезия на

месечна база са 13% нагоре, а за година са се

повишили с повече от 50%. В края на м.ноември са

880 USD/т на фона на рекордно очаквано

производство от 75 млн.т. Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, November, 2020

Институт по аграрна икономика, София
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Развитие на производството на домати, пипер и
краставици в България

• Анализ на САРА показва, че площите със

зеленчуци се повлияват от промените в нивата на

подпомагане в по-голяма степен отколкото

производството. При сценария за запазване

равнищата на директна подкрепа (най-вече

обвързана), общите площи със зеленчуци в периода

2021-2027 г. ще бъдат средно в диапазона 42-43

хил.ха. Стойността на брутната продукция при

цени от 2017-2018 г. ще е около 210 млн.евро.

• По последващи прогнози на САРА производството

на домати през 2020 г. ще е над нивата от

предишната година. Производството от

оранжерийни площи ще остане на равнищата от 53

хил.т., с 9% над добитите през 2019 г..

• Текущите прогнози за производството на

краставици на САРА през 2020 г., е за количества

около 74 хил.т. Диапазона за производство при

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

08.2020 09.2020 10.2020* 11.2020* 12.2020*

Домати 0,79 0,79 0,85 0,90 0,95

Краставици 0,91 0,83 1,00 1,20 1,25

Пипер 0,75 0,71 0,65 0,70 0,80

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

08.2020 09.2020 10.2020 11.2020*

Домати  - оранжерийни 1,65 1,79 2,23 2,32

Домати - внос 1,38 1,28 1,26 1,80

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

около 74 хил.т. Диапазона за производство при

различни сценарии е между 65-75 хил.т.

• Текущите оценки на САРА за производството на

пипер, е то да бъде в рамките на 54-62 хил.т. Това

производство може да се окаже с около 8% под

постигнатото през предходната година.

• Изкупните цени през 3-то тримесечие на годината

са значително по-ниски в сравнение с предходното

и малко по-високи отколкото за същия период на

миналата година. При доматите, изкупните цени за

3-то тримесечие са 8% нагоре, краставици - 4%

надолу и за пипер +3%.

• През м.ноември, цените на едро и дребно на

основните зеленчуци се повишават с най-висок

процент при краставиците на дребно +29%. На едро

вносните домати скачат с 43%. Предлагането в

следващите месеци ще бъде по-слабо, като

намаление на потреблението заради частичното

затваряне и ограничаване на потребителската

активност се очаква да държат цените с до 5% под

миналогодишните.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• В изследване на европейския консорциум EIT Food

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

08.2020 09.2020 10.2020 11.2020*

Домати 1,99 2,04 2,33 2,78

Краставици 1,87 2,22 2,44 3,15

Чушки (зелени) 2,53

Краставици -

оранжерийни 1,37 1,41 1,63 2,05

Краставици - внос 1,28 1,24 1,41 1,43

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• От началото на лятото, цените на доматите паднаха под

средните за последните 5 години. През м.октомври те

скочиха рязко в ЕС до 1,07 евро/кг. - 28% увеличение за

месец. Испания и Холандия отбелязват увеличение, което

се обяснява със свиване на евтиния внос от Мароко, който• В изследване на европейския консорциум EIT Food

в 10 страни за промени на потребителското

търсене в следствие на COVID-19 се установява,

че в Испания има най-силна промяна на

потребителските навици. Румънските потребители

(43%) и тези в Испания (41%) смятат в най-висока

степен, че здравословното хранене е изключително

важно в това време на пандемия. Очаква се след

като пандемията отмине, потребителите да

продължат да приготвят храна в къщи и да се

хранят по-здравословно, с консумация на повече

зеленчуци, при които е установено, че няма

остатъчни нитрати и пестициди.

• За първите 11 месеца на годината, Турция е

изнесла домати на стойност 280 млн.US$, което е

увеличение с 7,5% за година. Русия е най-големият

вносител с 56 млн.US$, а Румъния е на второ място

с 44 млн.US$. Доматите са най-търгувания

зеленчук, като за 2019 г. търговският световен

износ възлиза на 9,5 млрд. US$.

се обяснява със свиване на евтиния внос от Мароко, който

в последните години силно конкурира цените на доматите

от Испания. Цените за м.ноември в ЕС се прогнозира да

останат на равнищата от м.октомври, а през м.декември

да се повишат до 1,20 евро/кг под давление на общото

нарастване на селскостопанските цени.

• През м.ноември цените на сладкия пипер в ЕС остават

подобни на тези от м.октомври. Цените на едро в Испания

са около 1,05 евро/кг, което е съпоставимо с цените за

същия период на миналата година. Цените на едро на

сладкия пипер в Турция вече са около 0,63 US$/кг, докато

в предишния месец са били около 0,60 US$/кг. Тези цени

са с около 40% по-високи отколкото за същия месец на

миналата година и ще продължат да се повишават.

• Цените на едро на краставици през м.ноември започват да

се повишават, след като за 7-8 месеца бяха под тези от

предходната година. В Полша, която увеличава

пазарните си позиции в ЕС, цените са с 30% нагоре - до

1,39 евро/кг, по данни на www.tridge.com. Цените в

Турция остават по-ниски отколкото по това време на

миналата година – 0,34 US$/кг.

Институт по аграрна икономика, София
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Мляко и млечни продукти

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

Източник:ЕК, Млечна обсерватория.. * Цените са прогнозни (CAPA)

Цени на сурово млякo, лв/100 кг

08.2020 09.2020 10.2020 10.2020* 11.2020*

България 60,63 60,63 62,59 63,00 63,00

ЕС (13) 64.27 64.27 66.52

Цена на сухо мляко (обезмаслено), лв/100 кг

09.2020 10.2020 11.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 414.64 424.4 424.4 0.0 -12.1

Развитие на производството и търговията в

България

• Проучване на САРА показва, че намалението на

млечните животни в България има негативни

последици не само за работните места в

селските райони и формираната добавена

стойност от животновъдството, но и поради

свиване на суровинната база, която е основа за

развитие на българската млекопреработвателна

промишленост При разработени сценарии за

развитие на млечното стадо в България се

вижда, че при промяна в размера на директните

плащания, с увеличение от 10% , позитивният

ефект е 0,7% увеличение на стадото, а при

увеличение на подкрепата от 25% се очаква

увеличението на стадото да е 9,6%.

• Предвижданията на CAPA са изкупните цени да

отбележат леко повишение през м.ноември.

Цените на краве мляко в България са по-високи

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

∆%m-1  - изменение на цената в сравнение с предходния месец

∆%y-1 - изменение на цената в сравнение с предходната година

Цена на масло, лв/100 кг

09.2020 10.2020 11.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1560.0 1560.0 1584.0 +1.5 -13.2

ЕС (28) 665.0 674.8 680.6 +0.9 -4.4

Цена на кашкавал Витоша/сирене Чедър, лв/100 кг

09.2020 10.2020 11.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1087.0 1087.0 1102.0 +1.4 +4.6

ЕС (28) 578.9 594.6 606.3 +2.0 +4.4

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Изследване на кооператива Arla сред потребители в

Цените на краве мляко в България са по-високи

от цените в Румъния, Чехия, Словакия и

Унгария. Задържането на високото ниво на

цените в страната може да бъде обяснено с

недостатъчното местно производство.

Развитие на млечната верига в света

• За периода м.януари-септември има увеличение

на изкупеното краве мляко в ЕС с +2%

сравнено със същия период на миналата

година, а през м.септември се увеличава с 2%

за САЩ, 1,7% за Нова Зеландия и 0,2% за

Австралия. Увеличението се дължи на

производителността при животните, а

нарасналите разходи за производство ще

продължат да дърпат цените нагоре.

• Цената на Спот пазара Лоди в Италия е 0,37

евро/л, което представлява леко покачване на

месечна база и е под стойността за последните

три години. Повишението на цените в два

поредни месеца може да се тълкува, като

сигнал за възходящите ценови тенденции,

които могат да се засилят към края на зимата

ако икономическата рецесия не се разрасне..

• Цените на сухото обезмаслено мляко се

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• Китай е една от малкото големи икономики,

които успешно се възстановява от пандемията

през 2020 г. Това е добре за европейския млечен

сектор, който все по-добре се позиционира на

този пазар и пазарният дял на износа на

продуктите от ЕС се запазва за суроватката,

увеличава се за лактозата, но намалява за

кондензираните млека и казеина и стои без

промени при различните видове сирена.

• Изследване на кооператива Arla сред потребители в

скандинавските страни установи, че 18% от респондентите

считат млечните продукти за вредни за околната среда, на

същото мнение са 24% от потребителите във

Великобритания и 26% от потребителите в Германия.

Проблемът е още по-голям, когато се изследва само групата

на младежите. Само 50% от тях са запознати с официалните

препоръки за здравословно хранене. Основните

инфлуенсъри формиращи хранителните им навици са

родителите, приятелите и социалните медии.

• Изправени пред риск от все повече екологични рестрикции,

млекопроизводителите в ЕС трябва да насочат усилия в

практики водещи до намаляване на въглеродните емисии в

атмосферата. Значително подобрената устойчивост на

млечния сектор в ЕС през последните 30 години–

числеността на млечното стадо е намаляла с 40%, докато

млечността на крава се е увеличила със 73%. Съответно с

41% са намалели емисиите на килограм мляко. В

производството на мляко са ангажирани повече от 1 милион

души, превръщайки го в основна опора за развитието на

селските райони и подкрепа за местните култура и туризъм.

• Цените на сухото обезмаслено мляко се

задържат на ниво около 2170 евро/т., а на

пълномасленото обезмаслено мляко 2740

евро/т. през м.октомври и м.ноември, което

може да бъде обяснено с балансиране на

пазарите на сухи млека в света. Сравнено с

Океания и САЩ, ЕС постепенно отстъпва в

ценовата конкуренция при сухото мляко,

маслото и сирене Чедър, най-вече заради

поскъпването на еврото.
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Цени, лв./тон кланично тегло

08.2020 09.2020 10.2020 11.2020* 12.2020*

Говеждо и телешко 

месо
4264 4264 4029 3900 3800

Свинско месо 3775 3794 3657 3600 3500

Пилешко месо 2699 2699 2836 2750 2800

Агнешко месо 12752 12772 12732 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• През м.ноември цените на говеждото и телешко

месо отбелязаха понижение с 5% спрямо предходни

месец и с 11% на годишна база. Очаква се

тенденцията да се запази и през идните два месеца,

като цените ще са на нива около 3,80-3,90 лв./кг

кланично тегло, което е с близо 15% под ценовите

равнища от 2019 г.

• Динамиката на европейския пазар оказва

въздействие върху българските цени. От началото

на м.септември средното равнище на европейските

цени на тон кланично тегло на говеждо и телешко

месо се движат, както под нивото от 2019 г., така и

под средното за периода 2017-2019 г. Общото

производство на говеждо и телешко месо в ЕС-27

бележи спад с 2% за периода м.януари-август

сравнено със същия периода на изминалата година,

но предлагането среща по-слабо търсене, което

определя натиска върху цените.определя натиска върху цените.

• Под въздействието на повишеното предлагане на

свинско месо в ЕС, предизвикано от въведените от

Китай и някои други азиатски държави ограничения

за внос на месо от Германия, средните европейски

цени на тон кланично тегло се понижиха с 22% под

нивото от 2019 г. Високата пазарна интегрираност

между българския и европейския пазар е причина

през следващите два месеца да се прогнозира

намаление при цените на едро на свинското месо в

страната с между 9% до 15% на годишна база.

• Към края на м.ноември европейските цени на

пилешко месо отбелязват понижение с 2% на

годишна база, което е възможно да се отрази и

върху българските цени. Прогнозната цена на

килограм кланично тегло за м.ноември е 2,75 лв./кг,

което представлява намаление с 3% спрямо

предходния месец и с 2% на годишна база.

Стабилното вътрешно търсене ще подкрепя

ценовите нива, като очакванията са през м.

декември те да се повишат до около 2,80 лв./кг

кланично тегло.

• По предварителни данни на МЗХГ производството

на бяло месо в кланиците до м. август възлиза на

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• И през м.октомври ФАО отчита намаление на световните

цени на месото, като стойността на индекса се понижава с

0,5% спрямо месец септември и с 11% спрямо м.януари.

Спад се наблюдава при ценовите нива на свинското,

говеждото и пилешкото месо, докато цените на овчето и

агнешкото месо се повишават.

• Забраната за внос на свинско месо от Германия в Китай

продължава да определя спада на ценовите равнища в

глобален план. Очакванията са неблагоприятната

ситуация да доведе до ликвидация на голяма част от

стадата едновременно в Германия, Нидерландия и Дания,

поради повишеното предлагане на свинско месо на

европейския пазар. Испания все още успява да задържи

ценовите нива, поддържайки износа за Китай, с 38% ръст

до м.септември 2020 г. спрямо предходната година.

• Rabobank прогнозира нарастване на световното

производство на месо през 2021 г., заради увеличеното

производство на свинско в Китай, където поголовието се

възстановява след АЧС. В Европа се очаква

производството на пилешко месо да нараства, докато при

свинското и говеждото месо е по-вероятно да има спад.

Прогноза за ръста и тенденциите на пазара на пакетирани 

Институт по аграрна икономика, София

на бяло месо в кланиците до м. август възлиза на

74,2 хил. тона (-0,2% на годишна база). Според

експертните оценки на ЕК количеството на

продукцията в България през 2020 г. ще се задържи

на нивото на предходната година. Общо за ЕС се

предвижда спад на производството с 0,4%.

Важни събития през м.ноември, 2020 г.

• Според прогнозния баланс на ЕС потреблението

на фуражи през маркетинговата 2020/2021 г. се

очаква да възлезе на 73 млн. тона, като 76% от тях

са с произход от Общността. Прогнозните данни

обхващат само 27-те държави–членки без

Великобритания, което до известна степен

обяснява по-ниското равнище на потреблението

спрямо това през 2019/2020 г. – 83 млн. тона.

Прогнозира се делът на грубите фуражи (силажна

царевица, сено и др.) в общата употреба да се

свие с 3% до 42%, а този на комбинираните

фуражи да се увеличи с 1% до 32%.

Прогноза за ръста и тенденциите на пазара на пакетирани 

меса 2020-2025 

Източник: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/meat-

packaging-market


