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Моментно състояние в развитието на сектора в 
България

• По текущи оценки на САРА, реколтираните

площи с царевица през тази година ще бъдат

около 550 хил.ха, като това представлява с 6% под

миналогодишните площи. Климатични условия

през критичния вегетационен месец (м.юли) не са

особено благоприятни и средните добиви се

оценяват на около 5,8 т/ха, а общото производство

да достигне 3,2 млн.т. По прогнози на JRC-Mars

добивът ще е 6,79 т/ха, докато средните добиви за

ЕС могат да доближат 7,88 т/ха.

• При слънчогледа се очаква намаление на площите

до 790 хил.ха, което е с 4% надолу от

миналогодишните. Оценката на САРА за

реколтата 2021/22 е тя да варира между 1,75-1,80

млн.т, при среден добив от 2,25 т/ха. Прогнозният

добив според JRC-Mars е 2,46 т/ха.

• Изкупните цени за новата реколта заради

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)

04.2021 05.2021 06.2021 07.2021* 08.2021*

Хлебна 

пшеница 
404,86 391,17 393,12 350 360

Фуражна 

пшеница
391,17 377,48 379,43 330 340

Ечемик 283,60 279,68 279,68 300 310

Царевица 391,17 406,81 418,55 400 400

Слънчо-

глед**
1005 1016 1015 1020 1020

• Изкупните цени за новата реколта заради

възходящите ценови пазари, засиленото търсене и

глобалната монетарна обстановка е те да

стартират от нива близки до най-високите от 2012

г. насам. При царевицата, цената от място

(Централна Б-я) е за около 330 лв/т, а при

слънчогледа (Североизточна Б-я) - 800 лв/т.

• Текущите прогнози на САРА са производството от

пшеница от новата реколта да се повишат до 6,3

млн.т., като до 23 юли, 2021 г. са прибрани 5 млн.т

или 69% от планираните площи. При ечемика

САРА предвижда реколта до 620 хил.т, а по

настоящи отчети на МЗХГ прибраното количество

е 662 хил.т. Максималното количество на

добитата рапица се прогнозира на 400 хил.т, а

текущите данни на МЗХГ са за прибрани

количества от 285 хил.т.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• FOB цените от Украйна към края на м.юли се

понижават с 8-9% за месец при царевица и ечемик,

докато при пшеницата остават непроменени:

хлебна пшеница - 254 US$/т, ечемика - 226 US$/т,

фуражна пшеница - 239 US$/т. При царевицата

Международна търговия (FOB цени)

05.2021 06.2021
% изменение

годишна база 

Пшеница , евро/тон

(Мексикански  залив)
229,73 200,14 +33%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 
- - -

Царевица, евро/тон

(Мексикански  залив)
251,89 245,29 +84%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански  залив)
734,28 621,52 -14%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Засегнати площи от неблагоприятни природни условия в периода 

01.06.2021 – 20.07.2021 от JRC-Mars към ЕК

фуражна пшеница - 239 US$/т. При царевицата

FOB цената е 270 US$/т. При слънчогледовото

олио, FOB цените от Украйна на годишна база са с

50% нагоре до 1250 US$/т.

• Реколтата от слънчоглед сред основните

производителки Русия и Украйна може да бъде

засегната от горещините и сухото време през

м.юли, което да спомогне допълнително за

поддържане на по-високи цени и да понижи

очакванията за много висока реколта.

• По прогнози на ERS-САЩ производството на

царевица през 2021/22 ще се повиши с 6% на

годишна база до 1195 млн.т., като САЩ ще

постигне най-голяма част от това увеличение,

докато Бразилия ще отчете понижение.

• Последните прогнози на USDA за добива на

палмово масло през 2021 г., е за 76,4 млн.т. при

73,2 млн.т през 2020 г. FOB цените от Индонезия

през последния месец отново се покачват до 1190

US$/т. след като бяха се понижили до 995 US$/т. Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, July, 2021

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

• Текущите данни на МЗХГ за засадените площи с

основните зеленчуци към края на м.юли, 2021 г.

показват спад на годишна база, който най-силно

засяга площите на открито с краставици - 35% и

домати – 18%. Причините за това намаление са в

продължаващите икономически и пазарни

трудности, които преживява родното

зеленчукопроизводство, което не може да издържи

на ценовата конкуренция, а маркетирането на

продукцията е затруднено или скъпо.

• Текущите оценки на САРА за производството на

домати през тази година е за количества достигащи

120 хил.т, като на 54 хил т. възлиза оранжерийното

производство и 66 хил.т. е полското.

Производството на пипер се очаква да е в рамките

на 53 хил.т., което представлява с 3% над реколтата

от 2020 г., когато производството е 51 хил.т., едно

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

04.2021* 05.2021* 06.2021* 07.2021* 08.2021*

Домати 1,20 1,10 0,90 0,85 0,75

Краставици 1,30 1,10 1,00 0,95 0,90

Пипер 0,80 0,70

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

04.2021 05.2021 06.2021 07.2021*

Домати  - оранжерийни 3,00 2,05 2,20 1,55

Домати - внос 2,22 1,58 1,80 1,40

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

от 2020 г., когато производството е 51 хил.т., едно

от най-ниските нива за последните 10 години.

• Прибраното количество краставици през 2020 г.

бележи спад и стига 53,6 хил.т, което произтича от

съкращението в полското производство,

редуцирано до 11,7 хил.т. През 2021 година САРА

предвижда обеми от 43 хил.т за оранжерийно

производство и 9 хил.т. за продукцията отглеждана

на открито. Общото производство на краставици се

очаква да е на нива от 52 хил.т.

• Изкупните цени на домати за първото тримесечие

на 2021 г. са по-ниски в сравнение със същия

период на миналата година със 7%, а краставиците

са с 6% нагоре. През второто тримесечие се очаква

цените да останат с 3-5% под тези за същия период

на миналата година. Цените на едро през второто

тримесечие на 2021 г. са с около 2-3% по-високи

при доматите на годишна база, докато при

краставиците се отчита понижение от 8%.

• Цените на дребно за домати и краставици са по-

ниски за първите 6 месеца на годината сравнено със

същия период на миналата година, което се дължи

на по-слабото търсене и ценовата конкуренция от

по-евтини дестинации.

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

04.2021 05.2021 06.2021 07.2021*

Домати 3,20 2,60 2,57 2,00

Краставици 2,57 2,55 2,50 1,80

Чушки (зелени) 2,20

Краставици -

оранжерийни 2,32 2,00 1,55 1,55

Краставици - внос 1,75 1,49 1,30 1,25

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Цените на едро на доматите в ЕС през м.май отчитат

рязко понижение с - 31% и от около 1,06 евро/кг месец

по-рано достигат 0,72 евро/кг. Изкупните цени по данни

на ЕК също вървят надолу на месечна база и средно за ЕС

са 0,69 евро/кг, като остават с 13% по-ниски отколкото
по-евтини дестинации.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Световното производство на краставици достига

87,8 млн.т през 2019 г., а през 2020 г. се очаква да

се снижи минимално на годишна база. Световният

износ през 2020 г. по данни на ITC ще нарасне на

годишна база до около 2,9 млн.т при стойност на

износа 2,8 млрд. US$.

• Световното производство на домати за 2019 г. се

изчислява на 180,8 млн.т. Предварителните

прогнози за 2020 г. са да се отчете лек спад в това

производство. В същото време световният износ на

домати също намалява до 7,8 млн.т, като

стойността му възлиза на 9,9 млрд US$ по данни

на ITC.

• Производството на сладък и лютив пипер в

световен мащаб през 2020 г. се очаква да се

повиши, като достигне 39 млн.т. Световният износ

за 2020 г. се оценява на около 3,9 млн.т., а в

стойностно изражение формира 6,1 млрд. US$.

са 0,69 евро/кг, като остават с 13% по-ниски отколкото

през м.май, 2020 г. Цените на едро за м.юли-август в ЕС

се прогнозира да нараснат заради лошото време и

наводненията в много части на Европа, които засегнаха

производството. Те се очаква да бъдат около 0,80-0,85

евро/кг, като ръстът на цените ще зависи от вносното

предлагане, най-вече от Мароко и Турция, които са

сериозен фактор на европейския пазар.

• Цените на сладкия пипер макар да се понижават през

последните седмици остават близки до сезонните си нива.

Червеният пипер в Испания се предлага на едро между

0,9-1,00 евро/кг. Цените на едро в Турция за остават на

нива 0,55-0,60 US$/кг, докато изкупните цени в края на

м.юли са между 0,26-0,28 US$/кг, като разликата между

изкупните цени и тези на дребно е между 3-4 пъти.

• Цените на едро на краставици от края на м.юли леко се

покачват в ЕС заради опасения в снабдяването, като в

Испания те са 0,59 евро/кг., което е почти без промяна на

месечна база, докато цените на едро в Турция

продължават да падат с 13% на нива до 0,26 US$/кг от

0,30 US$/кг месец по-рано по данни на www.tridge.com.

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

04.2020 05.2020 06.2020 07.2021* 08.2021*

България 62.59 62.59 62.59 65.00 65.00

ЕС (13) 70.12 69.96 69.47

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

05.2021 06.2021 07.2021 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 502.6 504.6 483.09 -4.3 +20.5

Развитие на производството и търговията в

България

• Предвижданията на САРА са поголовието от

млечни крави през 2021 г. да намалее до 221

хил. животни, което е с 3% по-малко в

сравнение с 2020 година. Предвижданията са

стадото от млечни овце също да претърпи

съкращение до 955 хил.глави, което е редукция

от 2%. Средносрочните перспективи при базов

сценарий показват, че до 2025 година

поголовието от млечни крави може да слезе до

195 хил.глави, а при овцете до 870 хил.животни.

• Изкупеното краве мляко в България за януари-

май е с 1,1% (65 т.) повече от предходната

година. Най-значимо е производството на

сметана (+29,7%, 353 т.), сирена от краве мляко

(+8%, 2604 т.), пакетирани пресни млека (+5%,

1629 т.) и имитиращи сирена (+3,9%, 203 т.).

Развитие на млечната верига в света

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

05.2021 06.2021 07.2021 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1552.0 1528.0 1560.0 +2.1 -2.5

ЕС (28) 801.9 801.9 768.6 -4.1 +17.0

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

05.2021 06.2021 07.2021 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1098.0 1108.0 1127.0 +1.7 +4.9

ЕС (28) 610.2 614.1 618.0 +0.6 +2.9

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Според краткосрочния доклад на ЕК за развитието на

Развитие на млечната верига в света

• За периода м.януари-май изкупеното мляко в

ЕС намалява с -0,2%, т. е. спадът в резултат от

блокирането на икономиката през миналата

година постепенно е компенсиран и

количествата са над предходната година с 0,4%.

• За м.януари-май има намаление при

производството в ЕС: за маслото (-1,3%),

обезмасленото сухо мляко (4,5%),

пълномаслено сухо мляко (-12%), киселите

млека (-2,4%), мляко за пиене (-0,6%).

Увеличение има при сирената (+3,6%),

сметаната (3%) и кондензираното мляко (6%).

• Цената на суровото мляко на Спот пазара Лоди

в Италия през м.юли остава на нива около 0,41

евро/л. Това е увеличение на месечна база от

7% и 13% за година. Цените на Спот пазара до

края на година вероятно ще се движат под и

около тези равнища.

• Изкупните цени на кравето мляко през м.юли в

ЕС са 0,36 евро/кг, което е много близко до

равнищата в САЩ и Нова Зеландия. САРА

очаква, че до есента няма да има по-големи

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• Европейската комисия одобри пренотифицирана

схема на държавна помощ „Помощ за

компенсиране на материални щети по загинали

селскостопански животни и унищожени пчелни

кошери“. Тя ще се прилага до 31.12.2022 г., а

индикативният бюджет по нея е 10 млн. лева.

Разширен е и обхватът на помощта, като към

неблагоприятните събития е добавена тежката

суша.

• Според краткосрочния доклад на ЕК за развитието на

пазарите, очаква се изкупните цени за краве мляко да

продължат позитивния си тренд, водени от търсенето в

Китай. Това развитие би трябвало да компенсира в известна

степен ръста при цените на фуражите. Въпреки очаквания

спад в консумацията на прясно мляко, производството на

мляко за пиене е възможно да остане стабилно поради силно

търсене на външните пазари.

• Промяната във вкусовете на потребителите и

предпочитанието за напълно растителни напитки близки до

вкуса на прясното мляко води до навлизане на пазара на

утвърдени производители на млечни продукти. Danone

предлага млека Alpro на основата на ядки, които могат да

бъдат закупени и в България. Nestlé пусна на пазара мляко от

жълт грах. Подобрението на вкусовете прави тези напитки

популярни не само сред веганите, но и сред масовите

потребители. По отношение на хранителната стойност обаче

те все още значително изостават от млякото, тъй като имат

много ниско съдържание на протеини. Очаква се търсенето

на напитки на растителна основа да остане устойчиво и в

бъдеще.

движения в цените, но от есента заради

високите цени на фуражите и на общата ценова

тенденция, те ще тръгнат нагоре и въпросът е

кога ще надминат 0,38 евро/кг.

• При цените на млечните продукти се

наблюдава спад през м.юли при сухото

обезмаслено мляко (4,3%), маслото (-4,1%),

пълномасленото сухо мляко (-2,3%), суроватка

(-2%). Увеличение се наблюдава при сирене

Чедър (+0,6%) и Гауда (+0,6%).
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Цени, лв./тон кланично тегло

04.2020 05.2020 06.2020 07.2021* 08.2021*

Говеждо и телешко 

месо
4009 4342 4049 4200 4600

Свинско месо 3481 3481 3540 3600 3700

Пилешко месо 2797 2934 2973 2950 3000

Агнешко месо 12772 13691 13691 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Окончателните данни на МЗХГ показват, че през

2020 г. поголовието от месодайни крави

продължава да нараства и достига 139,7 хил. броя,

което на годишна база е ръст от 20%. Месодайните

овце също нарастват, но с 4,5%, стигайки 130,2 хил.

глави. Свиневъдството също постепенно

възстановява отглежданите към края на 2020 година

животни след избухналите случаи на АЧС от 2019 и

началото на 2020 г., достигайки 592 хил. броя.

• Цената на тон кланично тегло на свинското месо се

повиши с 1,5% през м. юни спрямо м. май. Въпреки

увеличението, ценовите нива продължават да се

задържат под равнищата отчетени през 2020 г. (-3%

на годишна база).

• Предварителните данни на МЗХГ показват, че

произведеното свинско месо в кланиците до м.май

възлиза на 27,7 хил. тона, което представлява

увеличение с 12,2% спрямо същия период наувеличение с 12,2% спрямо същия период на

изминалата година. Независимо от повишеното

производство e възможно цените да продължат да

растат през следващите месеци, въпреки, че в ЕС

цените леко се понижават. Това се обяснява с

нарасналото вътрешно търсене при възстановяване

на голяма част от дейността на хотелите,

ресторантите и заведенията за бързо хранене.

• През първите пет месеца на 2021 г. в кланиците са

произведени 2,3 хил. тона говеждо и телешко месо

спрямо 2,4 хил. тона през същите месеци на

преходната година (-4,7%). Причината за отчетения

спад е намалението на производството на месо от

телета до 1 г. (-22%) и от юници и крави (-11%).

• Цените на едро на говеждото и телешко месо се

понижиха през м.юни до 4049 лв./тон кланично

тегло, което е с 6,7% под равнището на предходния

месец и с 18,9% по-ниско от миналогодишното

ниво. Като цяло цените на говеждото месо ще се

повишават, следвайки натиска от увеличените

разходи за отглеждане и растящите вносни цени.

• Произведеното месо от бройлери в промишлени

условия до м.май 2021 г. е в размер на 34,9 хил.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Глобалният индекс на цените на месото, отчитан от

ФАО, увеличи стойността си с 2,1% през м.юни спрямо

м.май. Съпоставката на годишна база показва растеж с

15,6% в равнището на индикатора. Цените на говеждото

и телешкото месо са се повишили с 2,4%, следвани от

овчето и агнешко месо (+2,3%) и свинското месо (+1,1%).

• Според актуализираната прогноза на USDA световното

производство на свинско месо ще достигне 105,1 млн.

тона през 2021 г. (+8,6% спрямо 2020 г. и + 3,0% спрямо

2019 г.). Оценките се базират на прогнозирания ръст на

производството в Китай (+20% на годишна база).

• Значително по-слаб темп на растеж се прогнозира при

производството на говеждо и телешко месо в световен

план – с 0,5% на годишна база. Намаленото количество на

продукцията от Австралия, Аржентина и Бразилия се

очаква да се компенсира от увеличението в САЩ и

Канада. Производството на пилешко месо ще достигне

101 млн. тона (+0,2% сравнено с 2020 г.)

• Въпреки понижените цени на свинското месо през 2021 г.

в сравнение с 2020 г. в ЕС, производството ще нарасне с

1,7%, докато при говеждото и пилешкото месо се очаква

намаление, съответно с 1,4% и 0,9%.

Институт по аграрна икономика, София

тона, което е по-малко от количеството, отчетено

през същия период на 2020 г. Намалението при

производството на месо от патици е още по-

значително – с 4,5 хил. тона. Ценовите нива на

пилешкото вероятно ще превишат равнищата от

3100-3200 лв/т. към края на годината..

намаление, съответно с 1,4% и 0,9%.

Важни събития през м.юли, 2021 г.

• Оптимистичният сценарий, изготвен от

McKinsey&Company, показва че към 2030 г.

пазарът на култивирано месо (синтезирано в

лаборатории) може да достигне 25 млрд. долара

или 0,5% от общото количество на консумирания

в глобален план животински протеин. Притокът

на инвестиции в сравнително новата индустрия се

оценява на около 350 млн. долара през 2020 г. и

още 250 млн. долара през 2021 г., като сред

инвеститорите са месопреработвателите Tyson

Foods и иновативната нидерландска компания

Nutreco.

Риск от възникване на заплаха от зоонози пренасяни от 

животните към човека

Източник: https://www.boell.de/de/2021/01/06/zoonosen-tierproduktion-

pandemie-gesundheit


