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Моментно състояние в развитието на сектора в 
България

• Първоначалните разчети за брутната продукция от

зърнени култури за 2022 г. на НСИ показва 25%

ръст в сравнение с 2021 г. и достига 5,5 млрд.лв.

Пшеницата, царевицата и ечемика съставляват 5,4

млрд лв., което е 98% от общата стойност.

• При маслодайните култури се наблюдава ръст от

19% през 2022 г. на годишна база, като стойността

достига 2,8 млрд.лв. Брутната продукция от

слънчоглед възлиза на 2,4 млрд.лв., а рапицата на

0,31 млрд.лв., като тези две култури представляват

91% от общата продукция на техническите

култури и с 18% повече от стойността на двете

култури през миналата година.

• Значителното повишение на цените през 2022 г. и

структурата на производство в българското

земеделие се очаква да доведат до повишение с

20% на брутната продукция от отрасъла, до нива

Зърнени и маслодайни култури 

*Прогнозни цени

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

- Липсва информация

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени България, лв./тон (без ДДС)

09.2022 10.2022 11.2022 12.2022* 01.2023*

Хлебна 

пшеница 
625,87 651,29 651,29 645 635

Фуражна 

пшеница
616,09 635,64 639,56 630 620

Ечемик 565,23 567,12 580,88 580 580

Царевица 588,70 604,35 596,53 590 585

Слънчо-

глед**
1053 1056,50 1106,80 1000 1000

20% на брутната продукция от отрасъла, до нива

от 12,9 млрд.лв. Петте основни култури формират

около 63% от цялата селскостопанска продукция,

а в състава само на растениевъдството 84%.

• Трите основни есенни култури – пшеница, ечемик

и рапица се очаква да заемат площ около 1,43

млн.ха., като преобладаващата площ се пада на

пшеницата 1,22 млн.ха. Размерът на

реколтираните площи обичайно е сходен със

засетите площи, като дори в по-лоши години не

пада под 1,5% от засетите.

• От началото на пазарната година цените на

основните култури не се повишават, а дори се

отчита известно намаление. Причините са в по-

слабото световно търсене. Световното

потребление въпреки кризата не намалява и от

пролетта най.вероятно ще се засили, което отново

ще насочи цените нагоре.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• FOB цените от Русия в края на м.декември са на

най-ниското си ниво от м.септември, 2021 г., като

само за месец падат с около 4%. FOB цените при

хлебната пшеница - 307 US$/т, ечемик - 263 US$/т,

Международна търговия (FOB цени)

10.2022 11.2022
% изменение

годишна база 

Пшеница, червена мека, 

евро/тон

(Мексикански  залив)

- - -

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 
- - -

Царевица, евро/тон

(Мексикански  залив)
- - -

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански  залив)
- - -

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Достигнато равнище на аклиматизация и закаленост на посевите с 

пшеница на JRC-Mars към ЕК

хлебната пшеница - 307 US$/т, ечемик - 263 US$/т,

фуражна пшеница - 273 US$/т, царевицата - 264

US$/т. FOB цената на слънчогледово олио е 1160

US$/т, най-ниската точка от м.декември, 2020 г.

• По данни на USDA 2022/23 година е сред най-

добрите за пшеницата до сега в световен мащаб.

Прибраните количества се изчисляват на 781

млн.т., което надминава 2021 г. - 779 млн.т.

Реколтираната царевица също е на добри равнища

от 1161 млн.т, като САЩ държи почти 1/3 от това

производство. Бразилия успява да произведе с 20%

повече за последните 5 години. Счита се, че

световно производство под 1150 млн.т. отваря

дисбаланс допълнително тласкащ цените нагоре.

• FOB цените на палмово масло от Малайзия към

м.декември отново падат до 1000 $US, което за

месец е спад от 5%. От началото на годината

цените на палмовите мазнини са с 1/3 надолу, но

същевременно са с около 35% по-високи от тези за

последните 5 години.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, December, 2022

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

• Общата продукция от зеленчуци през 2022 г. по

данни на НСИ в стойностно изражение пада с 6% на

годишна база. Тя пада на едно от най-ниските

равнища в исторически план до 4% в структурата на

растениевъдството и до 3% в Брутната продукция от

цялото селско стопанство. Същевременно през 2021

г. тези стойности са възлизали на 5% от

растениевъдството и 4% от земеделската продукция.

• Производството на домати за 2022 г. се изчислява на

103 млн. лв, което съставлява 29% от общата

стойност на зеленчукопроизводството. За сравнение

през 2021 г., този процент е възлизал на 28%.

Повишението на дела на доматите в общата

продукция от зеленчуци се дължи на повишение на

цените, които са се повишили с 18% за година,

докато физическите обеми са паднали с 22%.

• По оценки на САРА понижението в производството

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

09.2022 10*.2022 11.2022* 12.2022* 01.2023*

Домати 0,98 1,00 1,10 1,40 1,70

Краставици 0,98 1,20 1,30 1,90 2,20

Пипер 0,82 0,90 1,10 1,50 1,50

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

09.2022* 10.2022* 11.2022* 12.2022*

Домати  - оранжерийни 2,30 2,71 3,10 3,22

Домати - внос 2,24 2,35 2,92 3,04

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

• По оценки на САРА понижението в производството

при доматите ще има, но то се изчислява на 108

хил.т. (-7% към 2021 г), като основното понижение

ще дойде по линия на оранжерийното производство.

• Полското производство на пипер се оценява на 59

хил.т (+4% към 2021 г) и общо производство от 61

хил.т. При краставиците, добитите количества се

изчисляват на 47 хил.т (-12% към 2021 г).

• През 2022 г. цените на дребно са нараснали

значително, докато изкупните цени са нараснали

видимо по-малко. Цените на дребно за домати на

годишна база през 2022 г. са нагоре с 35%, а същите

на едро вероятно могат да стигнат и дори 40%. При

краставиците цените на дребно са 17% нагоре,

докато на едро могат да стигнат 20%. Средно цените

на дребно за зеленчуци по изчисления на САРА за

2022 г. ще достигнат ръст от 22%.

• В условията на инфлация и относително намаление

доходите на населението, консумацията на

зеленчукови консерви се увеличава, с ръст при

домашно приготвените, което се дължи и на добрата

реколта от зеленчуци през 2022 г. в частните

градини. Местните преработватели са под натиск,

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

09.2022 10.2022 11.2022 12.2022

Домати 2,70 3,28 3,65 3,78

Краставици 2,91 3,00 3,30 4,09

Чушки (червени) 2,70 2,99 3,45 4,60

Краставици - оранжерийни 1,91 2,11 2,69 3,50

Краставици - внос 2,97 2,10 2,63 3,00

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Топлото време през последните седмици допринесе за

задържане повишението на цените при доматите в ЕС.

Цените за м.ноември се понижиха до 1,49 евро/кг, след

като през м.октомври стигнаха 1,69 евро/кг. На годишна

база увеличението за м.ноември е 7%. Средните цени в
особено ако не са интегрирани с производството.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• По данни на Hortidaily в Украйна тази година може

да се наблюдава по-голямо преминаване от

производство на оранжерийни краставици към

оранжерийни домати, заради по-малката нужда от

отопление, независимо, че се признава, че

краставиците са финансово по- бързооборотни.

• Германия обмисля да намали до 0% ДДС за

плодове и зеленчуци, което се обяснява с

желанието да се повиши консумацията на същите,

където страната е на едно от последните места по

консумация на човек от населението в ЕС.

• Турция е произвела 18,5 млн.т. домати през 2021 г.

Средно страна произвежда между 11-13 млн.т и се

нарежда на 5 място, с дял от 7-8% от световния

износ. На европейския пазар се търсят основно

кръгли домати и домати на клонка, които се

произвеждат в оранжерии, където нивото на

пестициди е приемливо.

Институт по аграрна икономика, София

база увеличението за м.ноември е 7%. Средните цени в

Испания в м.декември са 0,65 евро/кг, докато през

м.ноември бяха 0,56 евро/кг за кръгли домати, което е с

17% нагоре за месец. Цените през м.януари ще вървят

нагоре, но ще останат по-ниски от същите за този месец

на 2022 г. Цените на едро на доматите в Турция

продължават да растат през м.ноември до 0,42 US$/кг,

докато в края на м.октомври бяха 0,33 US$/кг.

• Цените на сладкия пипер в ЕС през м.декември се

колебаеха във високи граници, най-вече заради

празниците. В края на м.декември при зеления пипер в

Испания по данни на Agro Pizarra цените са 1,18 евро/кг,

което е 27% нагоре за месец, а червеният пипер е 0,92

евро/кг, което е 17% надолу. Цените на едро на зеления

пипер в Турция през м.ноември се установиха на нива

около 0,52 US$/кг, а през м.декември се прогнозира да се

задържат около тези равнища.

• Цените на едро на краставици в Турция в края на

м.ноември се покачват до 0,36 US$/кг от около 0,30 месец

по-рано. Цените в Испания през м.декември се движеха в

диапазона 1,00-1,20 евро/кг и вероятно ще останат в тези

граници, ако температурите в Европа се запазят.
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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

09.2022 10.2022 10.2022 11.2022* 12.2022*

България 89.97 97.79 103.66 104.00 104.00

ЕС (13) 96.82 101.57 104.9

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

10.2022 11.2022 12.2022 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 665.0 610.2 571.1 -6.4 -10.7

Цена на масло, лв/100 кг

Развитие на производството и търговията в

България

• По предварителни данни на НСИ номиналната

брутната продукция от мляко през 2022 г.

нараства с около 20% до 877 млн.лв. Това

представлява около 36% от стойността на

продукцията от животновъдство. През 2021 г.

този дял е представлявал 37%. Делът на

млякото в цялата селскостопанска продукция

остава около 7%, подобно на нивата от 2021 г.

• Изкупеното краве мляко в България за периода

м.януари-октомври намалява с 4,4 % сравнено с

2021 г. Същевременно изкупната цена на

кравето мляко се повишава чувствително след

м.октомври до 1,03 лв/кг и е все по-близо до

средната за ЕС-13.

• При производството на млечни продукти за

първите десет месеца се отчита намаление при

пресните пакетирани млека (-10%), сирена от

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

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца). За България, 

цените са от ДКСБТ и отразяват цените  на складове на едро, на готови за 

крайния потребител продукти, с включен ДДС. 

∆%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

10.2022 11.2022 12.2022 ∆%m-1 ∆%y-1

България 2200.00 2328.0 2312.0 -0.7 +32.6

ЕС (28)
1343.7 1243.9 1109.0 -10.8 +1.4

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

10.2022 11.2022 12.2022 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1725.0 1781.0 1825.0 +2.5 +39.6

ЕС (28) 917.3 921.2 919.2 -0.2 +38.6

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Новият средносрочен доклад на ЕК за развитие на 

пресните пакетирани млека (-10%), сирена от

краве мляко (-7%), Има увеличение прн

производството на масло (+17%).

Развитие на млечната верига в света

• Продължава спадът при обема на изкупеното

мляко в ЕС за периода м.януари-октомври, 2022

г. в сравнение със същия период на 2021 г. с

0,2%. Средната изкупна цена за килограм краве

мляко продължава да нараства за целия ЕС за

м.ноември с 1,2 % до 0,57 евро на килограм.

• Цената на суровото краве мляко на Спот пазара

Лоди в Италия през м.ноември намалява до

ниво 0,60 евро/л. (-14%), и се приближава до

изкупната цена по дългосрочен договор, което е

признак за отслабване търсенето на млечни

продукти.

• Основният движещ стимул на млечния пазар

през 2023 г. ще бъде търсенето от страна на

Китай, където след отварянето на икономиката

и премахване на много от Ковид-19

ограниченията може да последва рязко

покачване на търсенето, което отново да обърне

тренда на цените, които намаляват през

последните 2-3 месеца.

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• Кредитите, които фермерите са взели за

изхранване на животните от Държавен фонд

„Земеделие“ се отсрочват с една година.

Заявления могат да бъдат подавани в областните

дирекции на ДФЗ до 31 януари 2023 г.. Заемите,

трябва да бъдат обезпечени в размер на 110%

върху дълга (главница и лихва) и трябва да

бъдат погасени до 27.11.2023 г. Размерът на

лихвата е 2%. Не се допуска отсрочване на заеми

на кредитополучатели, за които е открито

производство по несъстоятелност.

• Новият средносрочен доклад на ЕК за развитие на 

земеделието предполага, че преминаването към устойчиво 

производство на мляко ще доведе до диференциране на 

производствените системи, с високи стандарти за качество. 

Повишените екологични изисквания и стандарта за хуманно 

отношение към животните ще оказват отрицателно влияние 

на размера на стадото при интензивните и положителна при 

биологичните системи на производство, което може да 

доведе до спад на произведеното мляко с 0,2% годишно до 

2032 г.

• Очаква се, че въпреки задържането на производството на 

мляко в Съюза, той да остане най-големият доставчик на 

млечни продукти в света (около 24% от световната търговия 

с млечни продукти към 2032 г.). Прогнозата за развитие на 

глобалния пазар предвижда общо намаление на търгуваните 

обеми най-вече при млякото на прах, поради увеличаване на 

степента на самозадоволяване на страните вносителки. По-

голямото значение на продуктите с висока добавена 

стойност ще обусловят насочването към износ млечни 

продукти с високо качество. Една част от анализаторите 

очакват спад на изкупните цени до 0,45 евро/ кг. към 2032 г. 

последните 2-3 месеца.

• Общият износ на ЕС в млечен еквивалент за

десетте месеца на 2022 г. е с 10% надолу

сравнено с 2021 г., но стойността им е с 19%

по-висока. От своя страна, Океания е по-

конкурентна ценово за маслото и

пълномасленото сухо мляко, а САЩ при

обезмасленото сухо мляко и сирене Чедър.
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Цени, лв./тон кланично тегло

09.2022 10.2022 11.2022 12.2022* 01.2023*

Говеждо и телешко 

месо
6728 6532 6493 6400 6450

Свинско месо 4225 4753 4890 4500 4300

Пилешко месо 4342 4342 4166 4250 4300

Агнешко месо 14493 14317 14297 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Според прогнозните данни на НСИ, брутната

продукция от месо през 2022 г. ще се повиши с

23% на годишна база до 1190 млн.лв. Увеличението

се случва предимно под влияние на повишените

цени при всички видове меса. Индексът на

физическия обем показва растеж при

производството на свинско месо с 4,6% спрямо

2021 г., докато при пилешкото и говеждото и

телешко месо се очертава намаление, съответно с

1,7% и с 1,9%.

• Цените на тон кланично тегло на говеждото и

телешко месо се покачиха до рекордни нива през

настоящата година, отразявайки повишената

издръжка на производството и ускоряването на

процеса на конвергиране на вътрешните към

европейските цени. Очакваната средногодишната

цена е 6,28 лв./кг (+42% на годишна база).

Намалението на животните в стадата, наред сНамалението на животните в стадата, наред с

проблемите с ефективността и

конкурентоспособността ще ограничават

вътрешното предлагане, което ще движи цените

нагоре, но това ще става много по-плавно и в много

по-голяма връзка с европейските пазари.

• Освен растящите производствени разходи,

намаленото предлагане на европейския пазар и

смущенията по веригата на доставки, предизвикани

от военния конфликт в Украйна, повлияха за

рязкото покачване на цените на пилешкото месо.

Средното равнище за 2022 г. ще е около 4,13 лв./кг

кланично тегло, което е с 41% над осреднената цена

за периода 2019-2021 г. Силното търсене и

поскъпването на свинското месо ще поддържа

високите ценови равнища и през идните месеци.

• Високата степен на концентрация при

производителите на свинско месо позволи известно

задържане растежа на цените за сметка на

производствените маржини през първото полугодие

на 2022 г. Под натиска на растящите разходи за

фуражи и горива, темпът на увеличение се засили

от началото на м.юли, като през м.ноември цената

достигна 4,89 лв./кг кланично тегло (+42% на

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Индексът на световните цени на месото понижи

стойността си през м.ноември за пети пореден месец (-

0,9%). Според прогнозните данни на ЕК, производството

на свинско месо в ЕС ще намалява с 1% годишно през

периода 2022-2032 г., като общият спад ще е с около 2,2

млн.тона. Основните причини за това са бързото

възстановяване на производството в Китай, което ще се

отрази негативно върху износа от ЕС.

• Производството на пилешко месо ще нараства с 0,2%

годишно през прогнозния период, като темпът на

увеличение е значително по-слаб от отчетения през

предходното десетилетие. След драстичното повишение

на цените през 2022 г., очакванията са те постепенно да се

понижават, като към 2032 г. ще се стабилизират на

равнища малко по-високи от тези преди

разпространението на COVID-19 (2000 евро/тон).

• Експертите от Рабобанк прогнозират добри пазарни

условия за пилешкото месо през 2023 г. Инфлационните

процеси ще засилят търсенето на най-достъпния

животински протеин, но цените ще продължават да са

високи, поради намаленото предлагане в някои региони.

Брой на животните в ЕС през 2020 г. на видовете с над 1 

Институт по аграрна икономика, София

достигна 4,89 лв./кг кланично тегло (+42% на

годишна база). Цените на свинското месо в ЕС

продължават да са най-изоставащи в своето

покачване в сравнение с другите меса.

Важни събития през м.декември, 2022 г.

• Ситуацията на европейския пазар на овче и

агнешко месо показва ограничено предлагане,

поради свиването на поголовието в стадата в

голяма част от европейските държави. Цените на

агнешкото месо продължават да се повишават,

като котировката през месеца е 7,5 евро/кг

кланично тегло за двата вида трупове (леки и

тежки агнета). Повишаването на

производствените разходи и силната конкуренция

на доставките от Нова Зеландия и Великобритания

са водещите проблеми пред развитието на

сектора. Очаква се производството да продължи

да намалява и през 2023 г., като прогнозирания

спад е с 1,7% на годишна база.
Източник: https://friendsoftheearth.eu/wp-

content/uploads/2021/09/MeatAtlas2021_final_web.pdf

Брой на животните в ЕС през 2020 г. на видовете с над 1 

млн.глави 


