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І. Ситуация и перспективи на вътрешния пазар 

1. Производство на сурово мляко 

 
По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2012 г. общото 

производство на мляко в страната възлиза на 1 093 034 хил. литра, което е с 3,4% 

по-малко спрямо 2011 г.  

В сравнение с предходната година се наблюдава понижение на добива на 

всички видове мляко, по-чувствително при козето и биволското мляко и по-слабо - 

при кравето и овчето мляко. По-ниското производство през 2012 г. се дължи на 

намаленото поголовие на всички видове млекодайни животни през годината. 

Фактори, допринесли за този спад, са нарастването на разходите за отглеждане на 

животните (основно, поради значителното покачване на цените на фуражите през 

втората половина на 2012 г.) и процесът на преструктуриране на фермите за краве 

мляко, свързан с постигане на европейските изисквания за добив на качествена 

млечна суровина. 

Таблица 1. Брой животни, средна млечност и производство на мляко 

Показатели Мярка 2010 2011 2012 

 

Изменение 
2012/2011 

 

Краве мляко      

Млечни крави  Брой 308 165 306 843 288 749 -5,9% 

Производство  Хил. литри 1 091 612 1 093 033 1 061 198 -2,9% 

  Тона 1 124 360 1 125 824 1 093 034 -2,9% 

Биволско мляко          

Биволици  Брой 5 444 6 339 5 470 -13,7% 

Производство  Хил. литри 7 688 8 593 7 830 -8,9% 

  Тона 7 933 8 868 8 081 -8,9% 

Овче мляко          

Млечни овце-майки  Брой 1 011 999 1 096 962 999 527 -8,9% 

Производство  Хил. литри 82 127 86 276 84 447 -2,1% 

  Тона 85 001 89 296 87 403 -2,1% 

Козе мляко          

Кози-майки  Брой 278 033 272 859 236 056 -13,5% 

Производство Хил. литри 58 707 59 809 51 830 -13,3% 

 Тона 60 410 61 543 53 333 -13,3% 

Общо производство 
на мляко  

Хил. литри 1 240 134 1 247 711 1 205 305 -3,4% 

Тона 1 277 704 1 285 531 1 241 851 -3,4% 

Бележка: броят на животните е към 1 ноември на съответната година, а производството на мляко – за 

периода 1 ноември на предходната – 31 октомври на съответната година. 

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика” 
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Добивът на краве мляко е от основно значение за сектора, като през 2012 г. 

формира 88% от общото производство на сурово мляко в страната. При 5,9%-но 

намаление на броя на млечните крави,  производството на краве мляко през 2012 г. 

бележи намаление от 2,9% спрямо предходната година, при нараснала средна 

млечност на кравите с 3,17% на годишна база (от 3 562  литра за 2011 г. на 3 675 

литра през 2012 г.). 

При производството на овче мляко също се наблюдава леко понижение 

спрямо 2011 г. - с 2,1%, до 84 447 хил. литра, което представлява 6,7% от общия 

добив на млечна суровина в страната. След отчетения ръст през предходната 

година, към края на 2012 г. броят на млечните овце-майки намалява с 8,9% на 

годишна база, но остава близък до този от края на 2010 г. Средният млеконадой от 

млечна овца-майка за 2012 г. е 85 литра, с 6 литра повече спрямо този за 

предходната година.  

При относително запазване на средната млечност (220 литра на животно), при 

добива на козе мляко през 2012 г. се отчита най-съществен спад - с 13,3% по-

малко в сравнение с предходната година, обусловен най-вече от чувствителното 

намаление на отглежданите кози-майки (с 13,5%).  

Освен покачването на разходите за отглеждане на животните, фактор за това 

намаление е и тенденцията на постепенно обезлюдяване на селищата в планинските 

и полупланински райони, в които овцевъдството и козевъдството са основен 

поминък на населението. 

През 2012 г. производството на биволско мляко бележи спад от 8,9%, до 

7 830 хил. литра, което представлява 0,6% от общия добив на мляко за годината.  

Броят на отглежданите биволици намалява с 13,7% спрямо предходната година, при 

незначително по-висока средна млечност от биволица (1 364 литра).  

Производството на краве мляко има основно стопанско значение за млечния 

сектор в страната. През 2012 г. продължава тенденцията на преструктуриране на 

млечните ферми. По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, към края на годината 

броят на стопанствата, отглеждащи млечни крави, намалява с 21,5% спрямо година 

по-рано, а броят на животните в тях – с 5,9%. Така, средният брой млечни крави на 

стопанство нараства от 4,1 през 2011 г. на 4,9 през 2012 г.  

Тенденция на спад се отчита главно при стопанствата с 1 до 9 млечни крави, 

които намаляват с 24% спрямо 2011 г., а животните в тях - с 20,9%. Това се дължи 

на зависимостта на малките стопанства от покупката на фуражи, както и на 

затрудненията на стопаните да приведат фермите си в съответствие с европейските 

изисквания. В същото време, при фермите с 10 и повече животни се наблюдава ръст 
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както на броя на стопанствата – с 5,2%, така и на броя на отглежданите в тях 

животни – с 3,4%, като само при категорията от 50 до 99 животни има известно 

намаление. Продължава увеличението на стопанствата със 100 и повече броя 

млечни крави, като кравите в тях достигат 43,5 хил. броя (+1,4% спрямо 

предходната година) или 15% от общия брой млечни крави в страната.  

Млечна продуктивност на животните под селекционен контрол 

По данни на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството, през 2012 г. броят на млечните крави под селекционен контрол 

нараства с 11,6% спрямо предходната година, достигайки 52 244, което 

представлява 18% от общия брой млечни крави в страната (при 15,3% през 2011 г.). 

През последните години се наблюдава значително подобряване на качеството на 

развъдната дейност от развъдните организации в млечното говедовъдство, показател 

за което е нарастването на средната млечност при контролираните крави. Спрямо 

предходната година се отчита съществено увеличение на средната млечност   от 

широко застъпените породи Черношарено говедо (с 13,1%, до 7 300 кг на 

контролираните крави от развъдна асоциация в Добрич и с 5,4%, до 5 597 кг - в 

Русе) и Кафяво говедо (с 3%). По-слабо нараства средната млечност при породата 

Българско родопско говедо (с 0,7%).  

Таблица 2.  Средна млечна продуктивност на животните под селекционен  

контрол 

Порода Показател 2010 2011 2012 
Изменение 
2012/2011  

Говедовъдство       

Черношарено говедо – развъдна 
асоциация, Добрич 

млечност, кг 5 590 6 454 7 300 13,1% 

Черношарено говедо -  развъдна 
асоциация, Русе 

млечност, кг 5 337 5 312 5 597 5,4% 

Кафяво говедо млечност, кг 3 656 4 855 5 003 3,0% 

Българско родопско говедо млечност, кг 4 048 3 991 4 020 0,7% 

Монбелиард млечност, кг 5 887 5 840 5 554 -4,9% 

Симентал млечност, кг 5 387 5 208 5 130 -1,5% 

Биволовъдство       

Българска мурра млечност, кг 1 738 1 740 1 760 1,1% 

Овцевъдство       

Синтетична популация Българска 
млечна 

млечност за 120 
дни 

100 105 106 0,6% 

Черноглава Плевенска 
млечност за 120 
дни 

99 102 95 -6,9% 

Козевъдство        

Българска Бяла млечна коза 
лактационна 
млечност, л 

540 550 320 -41,8% 

Източник: ИАСРЖ 
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При по-малко разпространените в страната породи Монбелиард и Симентал 

средната млечност бележи леко намаление в сравнение с предходната година, 

съответно с 4,9% и 1,5%. Това е свързано с постепенното включване в 

контролираните стада на повече животни, родени в страната, чиято млечност по 

принцип е по-ниска от тази на контролираните животни от внос. 

През 2012 г. биволиците под селекционен контрол се увеличават с 3,8% 

спрямо предходната година, а тяхната средна млечност – с 1,1%.  

Млечните овце-майки под селекционен контрол през годината са с 2,4% по-

малко в сравнение с 2011 г. и обхващат около 14,9% от общия брой млечни овце-

майки в страната. При контролираните овце-майки от Синтетична популация 

Българска млечна се отчита леко нарастване на средния млеконадой (с 0,6%), 

докато този при Черноглава Плевенска овца намалява (с 6,9%). 

Броят на млечните кози-майки под селекционен контрол през 2012 г. 

нараства със 73% в сравнение с 2011 г., обхващайки 3,7% от общия брой кози-

майки в страната. Средната млечност на контролираните млечни кози-майки през 

годината е 320 литра, като намалението (с 41,8%) се дължи главно на значително 

по-големия брой животни, обхванати от селекционния контрол. 

Привеждане на млечните ферми в съответствие с европейските 

изисквания 

Хигиенни изисквания към суровото краве мляко 

Условията при добив на краве мляко в ЕС са заложени в Регламент (ЕО) № 

853/2004 за специфичните изисквания към хигиената на суровините и хранителните 

продукти от животински произход. С Решение на Европейската комисия от м. 

декември 2011 г. срокът на дерогацията, дадена на България относно постигане на 

хигиенните изисквания към суровото краве мляко, е удължен до края на 2013 г.  

Министерство на земеделието и храните поддържа и ежемесечно актуализира 

Регистър на фермите за производство на сурово краве мляко, категоризирани в І-ва 

и ІІ-ра група, съгласно заложените критерии в Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за 

специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на 

сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и 

млечни продукти. 

През 2012 г. продължава преструктурирането на фермите за краве мляко с 

цел покриване на стандартите за сграден фонд, оборудване и качество на суровото 

мляко, в съответствие с европейското законодателство. Към края на годината 

фермите, категоризирани в І-ва група, се увеличават с 11,8% спрямо предходната 

година, а броят на отглежданите в тях млечни крави - с 4,9%.  
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Таблица 3.  Брой категоризирани ферми за производство на сурово краве  

мляко и отглеждани в тях животни, 2011 – 2012 г. 

Групи ферми 

01.12.2011 г. 01.12.2012 г. 
Изменение 
2012/2011 

Брой 
ферми 

Брой 
крави 

Брой 
ферми 

Брой 
крави 

Брой 
ферми 

Брой 
крави 

I-ва група 2 752 131 320 3 078 137 694 11,8% 4,9% 

ІІ-ра група 519 10 168 484 9 337 - 6,7% - 8,2% 

Забележка: Броят на млечните крави е към датата на категоризация на фермите 

Източник: МЗХ, дирекция „Животновъдство” 

 

В същото време, категоризираните ферми от ІІ-ра група намаляват с 6,7%, а 

отглежданите в тях крави - с 8,2%. Намалението на фермите от ІІ-ра група се дължи 

на факта, че една част от тях се прекатегоризират в І-ва група, а друга – 

прекратяват дейността си, поради невъзможност да изпълнят хигиенните изисквания 

или в резултат от нарасналите разходи за отглеждане на животните.  

През 2013 г. продължава тенденцията към преминаване на все повече млечни 

ферми в І-ва група, като към 01.10.2013 г. в тази група вече са категоризирани 

3 176 ферми. Общият брой на отглежданите в тях млечни крави (към датата на 

категоризация на фермите) е 139 075. Фермите от ІІ-ра група намаляват до 442 

броя, отглеждащи 8 457 млечни крави.  

Таблица 4.  Категоризирани ферми за сурово краве мляко и отглеждани в  

тях животни към 01.10.2013 г. 

Групи ферми Брой ферми Брой крави 

I-ва група 3 176 139 075 

ІІ-ра група 442 8 457 

Забележка: Броят на млечните крави е към датата на категоризация на фермите 
Източник: МЗХ, дирекция „Животновъдство” 

 

През последните няколко години държавата стимулира процеса на 

привеждане на млечните ферми в съответствие с изискванията на ЕС чрез различни 

финансови инструменти. В Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007 - 2013 г. е заделен финансов ресурс за постигане на хигиенните изисквания 

при производство на краве мляко, чрез така наречения гарантиран бюджет по мярка 

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.  

  През 2012 и 2013 г. продължава приема на документи за проекти, насочени 

към привеждане на фермите в съответствие със стандартите на ЕС за производство 

на качествено краве мляко. Кандидатстването на фермерите по тази мярка се 

подпомага и чрез предоставяне на кредит на референтна лихва от Държавен фонд 

„Земеделие”. 
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Към 01.10.2013 г. все още значителен дял от фермите (33 145 броя), 

отглеждащи по-голямата част от млечните крави (181 679 броя) в страната попадат  

в III-та група.  

В тази връзка, на 18.10.2013 г. в Брюксел, Белгия е проведена техническа 

среща между експерти от Министерство на земеделието и храните и Главна дирекция 

САНКО на Европейската комисия за постигнатия до момента напредък на млечния 

сектор в България и възможността за ново удължаване на преходния период за 

постигане на хигиенните изисквания на Регламент (ЕО) № 853/2004 от фермите за 

производство на сурово краве мляко в страната. Представители на Европейската 

комисия са изразили подкрепа за ново удължаване на дерогацията, предвид 

икономическата криза в световен мащаб и нуждата от допълнително време от страна 

на фермерите с малки стопанства за постигане изискванията на ЕС. 

Предстои искането на България за ново удължаване на преходния период по 

Регламент (ЕО) 853/2004 да бъде подложено на гласуване по време на заседание с 

участието на всички държави-членки на ЕС. Очаква се официално становище на 

Европейската комисия.  

Част от дребните стопани в сектора, които се затрудняват да приведат 

фермите си в съответствие с европейските изисквания за добив на качествена 

млечна суровина, преустановяват или пренасочват дейността си към други 

направления - месно говедовъдство, овцевъдство или козевъдство. 

За поредна година, през 2012 г. броят на месодайните крави в страната 

бележи чувствителен ръст (+23,4% спрямо 2011 г.). Така, делът на млечните крави 

от общия брой крави намалява до 91%, при 93% през предходната година. Общият 

брой на овцете намалява със 7,5% в сравнение с 2011 г., докато броят на 

месодайните овце-майки се увеличава с 12,3%. 

Нитратна директива 

В края на 2013 г. изтича срокът за изпълнение на изискванията на Директива 

91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански 

източници (т. нар. Нитратна директива), свързани със съхранението и използването 

на оборския тор в земеделието. Изискванията се отнасят за стопанствата, намиращи 

се в нитратно уязвимите зони в над 70 общини на страната, които попадат в 

Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването от нитрати от 

земеделски източници, както и в районите, където се прилагат агроекологичните 

програми. 

За извършване на необходимите инвестиции фермерите могат да се 

възползват от финансова подкрепа по мярка 121 от Програмата за развитие на 
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селските райони. 

Млечни квоти 

Системата от млечни квоти е един от механизмите на Общата селскостопанска 

политика за регулиране на производството на мляко и млечни продукти в ЕС, като 

всяка държава-членка разполага с национална квота, разпределена между 

отделните производители на краве мляко.  

Националната млечна квота на България за квотния период 1 април 2011 г. – 

31 март 2012 г. е в размер на 1 028 838 тона, от които 957 790 тона - за доставки и 

71 048 тона - за директни продажби на крайни потребители. През този квотен 

период са разпределени 35 331,964 тона за доставки и 9 575,569 тона за директни 

продажби от националния млечен резерв на 321 производители на краве мляко.  

За квотния период 1 април 2012 г. – 31 март 2013 г. националната млечна 

квота е в размер на 1 039 126 тона, от които 969 472 тона - за доставки и 69 654 

тона - за директни продажби на крайни потребители. 

За изминалите шест квотни години от началото на прилагане на системата от 

млечни квоти в България (след присъединяването на страната към ЕС) националната 

млечна квота не е превишавана и съответно не са събирани вноски от 

производителите на краве мляко, превишили индивидуалните си млечни квоти.  

Националната млечна квота за текущата 2013/2014 квотна година е 

увеличена с 10 391 тона, до 1 049 517 тона. През този квотен период са 

разпределени 27 706,006 тона за доставки и 2 839,374 тона за директни продажби 

от националния млечен резерв на 202 производители на краве мляко. 

За подобряване на взаимоотношенията по веригата между всички участници в 

млечния сектор и недопускане на сътресения на пазара, свързани с предстоящото 

преустановяване на действието на квотната система за краве мляко през 2015 г., в 

края на 2012 г. влезе в сила ново европейско законодателство, регламентиращо 

писмени договорни отношения между производители и изкупвачи, признаване на 

организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото 

и млечните продукти и повишаване прозрачността в сектора. В тази връзка, 

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Закона за 

прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз. 

Прогноза за 2013 г. 

По експертна оценка, през първите месеци на 2013 г. се наблюдава свиване 

на производството на мляко в страната, което може да се обясни с високите цени на 
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фуражите, довели до адаптиране на дажбите от част от стопаните, а оттам и до 

намаление на добива на мляко.    

Под натиска на високото производство в световен мащаб, през 

маркетинговата 2013/14 година се очертават съществено по-ниски цени на 

зърнените култури, което се очаква да допринесе за стабилизиране на 

животновъдството в страната, в това число и на сектор мляко.  

През 2013 г. се предвижда да продължи процесът на 

преструктуриране на млечните кравеферми, в резултат от което към края на 

годината броят на млечните крави да отбележи лек спад до около 280 - 285 

хиляди. Очакваното намаление е главно за сметка на част от дребните стопанства, 

които изпитват затруднения да приведат фермите си в съответствие с европейските 

изисквания за добив на качествена млечна суровина, както и да реализират 

продукцията си на приемлива за тях цена, тъй като по принцип са по-

нискоефективни. Отпадането на по-съществен брой стопанства до края на годината 

може да бъде ограничено от очакваното удължаване на срока на дерогация за 

България по отношение на хигиенните изискванията на ЕС при добива на краве 

мляко.  

В резултат на затрудненията за осигуряване на фураж в началото на 

годината и леко намаление на броя на млечните крави, през 2013 г. се 

очаква производството на краве мляко да се свие с около 2-3% спрямо 

предходната година.  

Производството на козе мляко през 2013 г. се предвижда да се 

задържи на нивото от предходната година, а това на овче и биволско мляко 

може дори леко да нарасне. Освен по-ниските цени на фуражите през втората 

половина на годината, основание за прогнозираното стабилизиране на тези 

подсектори са наблюдаваното пренасочване от производството на краве към други 

видове мляко и прилаганите схеми за национални доплащания и специфично 

подпомагане.  

Така, общият добив на мляко в страната през 2013 г. се очаква да 

бъде малко под нивото от предходната година.  

 

2. Употреба на млечната суровина и производство на крайни продукти от 

млекопреработвателните предприятия   

 По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2012 г. се отчита намаление 

както на количеството мляко, насочено за преработка, така и на това за директни 

продажби и употреба в стопанствата, поради по-ниския добив на млечна суровина 
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през годината. 

 Общото количество преработено мляко в страната намалява с 5,4% спрямо 

предходната година, до 532 487 хил. литра, от които 93,7% - краве, 4,6% - овче, 

1,3% - козе и 0,4% - биволско и смес.  

 Намалението е за сметка на по-малкото количество краве мляко, насочено за 

преработка – с 6,4%. Същевременно, преработените количества овче, козе и 

биволско мляко нарастват съответно със 7,7%, 44,2% и 3,5%, което може да се 

обясни с повишеното търсене на продукти от тези видове млека както на вътрешния, 

така и на външните пазари. 

Таблица 5. Декларирани количества преработено мляко, 2011 - 2012 г. 

Вид мляко 

2011 2012 
Изменение 
количество 

2012/11               
Количество 
(хил. литри) 

Дял от 
преработеното 

мляко 

Количество 
(хил. литри) 

Дял от 
преработеното 

мляко 

Краве 533 135 94,7% 498 875 93,7% -6,4% 

Овче 22 642 4,0% 24 390 4,6% 7,7% 

Козе 4 803 0,9% 6 925 1,3% 44,2% 

Биволско и смес 2 220 0,4% 2 297 0,4% 3,5% 

Общо 562 800 100,0% 532 487 100,0% -5,4% 

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”  

 През 2012 г. делът на преработеното мляко в общия обем произведена млечна 

суровина в страната намалява до 44,2%, при 45,1% през 2011 г.  

Суровото мляко, реализирано под формата на директни продажби, собствена 

консумация и друга употреба в стопанствата през 2012 г. е в размер на 672 818 хил. 

литра (в т.ч.: 532 487 хил. литра краве мляко), което е с 1,8% по-малко в сравнение 

с 2011 г. 

През 2012 г. производството на по-голяма част от млечните продукти в 

млекопреработвателните предприятия нараства спрямо предходната година. 

Чувствително увеличение бележи производството на топени и пушени сирена, както 

и това на пресните, съответно с 31,8% и 21,6%. Макар и по-слабо, нараства и 

производството на пакетирано прясно мляко - със 7,2%, ароматизирани кисели 

млека и млечни десерти – с 6,7% и натурално кисело мляко – с 4,5%. 

 При общото производство на бяло саламурено сирене се отчита леко 

увеличение (с 2,2% на годишна база). Производството на бяло саламурено сирене 

от краве мляко нараства с 1,6% спрямо 2011 г. (което обаче е в резултат на по-

голямото количество произведени сирена с растителна мазнина), докато това на по-

скъпото сирене от овче мляко намалява с 13,2%. Значителен ръст се наблюдава при 

производството на бяло саламурено сирене от козе и биволско мляко – с 46%, под 
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влияние на нарастващото търсене на този вид по-здравословни сирена както на 

вътрешния, така и на външните пазари. 

Таблица 6.  Производство на крайни продукти от млекопреработвателните  

   предприятия, 2011 – 2012 г. 

Продукти Мярка 2011 2012 
Изм.  

2012/11  

Пакетирано прясно мляко 
хил. 

литри 
65 298 69 973 7,2% 

Пакетирана сметана, прясна или заквасена тона 2 465 2 267 -8,0% 

Натурално кисело мляко  тона 118 027 123 303 4,5% 

Ароматизирани кисели млека и млечни 
десерти 

тона 13 702 14 623 6,7% 

Млечни мазнини тона 1 130 1 133 0,3% 

Бяло саламурено сирене - общо, в т.ч: тона 44 263 45 221 2,2% 

- от краве мляко тона 37 425 38 007 1,6% 

в т.ч. с растителна мазнина тона 16 166 17 736 9,7% 

- от овче мляко тона 4 675 4 056 -13,2% 

- от други млека  тона 2 163 3 158 46,0% 

Кашкавал - общо, в т.ч: тона 19 507 17 796 -8,8% 

- от краве мляко тона 18 193 16 054 -11,8% 

- от овче мляко тона 1 248 1 661 33,1% 

- от други млека  тона 66 81 22,7% 

Пресни сирена (вкл. извара) тона 4 070 4 949 21,6% 

Топени и пушени сирена тона 1 031 1 359 31,8% 

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика” 

 

В сравнение с предходната година, през 2012 г. общото производство на 

кашкавал е с 8,8% по-малко, поради близо 12%-ното намаление на произведения 

кашкавал от краве мляко, традиционно заемащ основен дял в общото производство 

на кашкавал. Същевременно, производството на кашкавал от овче и от други млека 

нараства съответно с 33,1% и 22,7%, което представлява възстановяване след 

отчетения спад през предходната година.  

 

3. Внос на мляко и млечни продукти 

 
През 2012 г. общият внос на мляко и млечни продукти намалява за втора 

поредна година, възлизайки на 92 922 тона - с 6,6% по-малко спрямо предходната 

година. Това е главно за сметка на значително по-малкото внесени количества 

концентрирани и неконцентрирани мляко и сметана (използвани основно за 

производството на млечни продукти, сладоледи и други хранителни продукти), 

обикновено формиращи най-голям дял от общия внос на млечни продукти в 

страната. Слабо намаление спрямо предходната година се отчита при вноса на 

суроватка, а чувствително увеличение – при този на заквасени млека и сметана, 

масло и млечни мазнини и сирена. 
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По предварителни данни на НСИ, общата стойност на вноса за годината е в 

размер на 201 931 хил. щ. д., с 23,5% повече в сравнение с предходната година, 

поради нарастване на относителния дял на по-скъпите готови продукти и 

намаляване на този на суровините за преработвателните предприятия.  

Таблица 7. Внос на мляко и млечни продукти, 2011 - 2012 г. 

 
Продукти 

 

2011 2012* Изм. 
количество 

2012/2011 
количество ср. цена количество ср. цена 

тона щ. д./тон тона щ. д./тон 

Мляко и млечни продукти - 

общо, в т.ч.: 99 491 2 030 92 922 2 168 -6,6% 

 - от ЕС 99 473 2 029 92 753 2 167 -6,8% 

 - от трети страни  18 4 671 169 2 857 868,0% 

Мляко и сметана,            
неконцентрирани, 
неподсладени 30 997 786 22 054 717 -28,8% 

  - от ЕС 30 997 786 22 054 717 -28,8% 

  - от трети страни  0   0     

Мляко и сметана, 
концентрирани,            

в т.ч. на прах, гранули или др.  42 712 2 239 38 207 2 275 -10,5% 

  - от ЕС 42 712 2 239 38 207 2 275  -10,5% 

  - от трети страни  0   0     

Мътеница, заквасени млека и            

сметана и кисело мляко 2 242 1 512 4 088 1 179 82,3% 

  - от ЕС 2 242 1 512 4 075 1 179 81,8% 

  - от трети страни  0   12 1 355   

Суроватка, концентрирана или 
на прах 9 196 1 549 9 007 1 541 -2,1% 

  - от ЕС 9 196 1 549 9 007 1 541 -2,1% 

  - от трети страни  0  0   

Масло и други млечни мазнини 3 813 5 238 5 598 3 985 46,8% 

  - от ЕС 3 813 5 238 5 597 3 985 46,8% 

  - от трети страни  0   1 5 287  

Сирена и извара 10 532 4 210 13 966 4 134 32,6% 

  - от ЕС 10 514 4 209 13 811 4 147 31,4% 

  - от трети страни  18 4 671 156 2 966 788,6% 
Източник: НСИ, *предварителни данни 

 

Вносът на мляко и млечни продукти през 2012 г. е почти изцяло от държави-

членки на ЕС. Доставките от Съюза са в размер на 92 753 тона (99,8% от общия 

внос) - с 6,6% по-малко в сравнение с предходната година, реализирани основно от 

Германия – 23 340 тона, Полша – 20 780 тона, Румъния – 15 098 тона, Унгария – 

7 144 тона, Чехия – 5 249 и Гърция – 4 965 тона. 

Макар и девет пъти повече в сравнение с предходната 2011 година, вносът на 

млечни продукти от трети страни остава ограничен – общо 169 тона, внесени от 

Нова Зеландия (131 тона, основно сирена Cheddar и Gouda), Хърватия (16,8 тона) и 

Сърбия (15,4 тона). 
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Фиг. 1. Внос на мляко и млечни продукти, 2008 - 2012 г., тона 
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Фиг. 2. Внос на мляко и млечни продукти през 2012 г. по страни, тона  

Германия; 23 340

Полша ; 20 780

Чехия; 5 249

Франция; 4 957

Нидерландия; 3 218

Гърция ; 4 965

Унгария; 7 144

Румъния; 15 098

Други; 8 171

 
 

Най-значителен дял в структурата на вноса през 2012 г. по видове продукти 

заемат концентрираните мляко и сметана – 41,1% и неконцентрираните мляко и 

сметана – 20%, следван от този на сирената – 15%.  

                 През 2012 г. най-чувствително намаление на вноса спрямо предходната 

година се отчита при неконцентрираните мляко и сметана – с 28,8%, следвано от 

това при концентрираните мляко и сметана – с 10,5%. По-слабо намалява вносът на 

суроватка – с 2,1%. Въпреки намалението, вносът на тези продукти остава 

сравнително голям по обем, за задоволяване нуждите на хранително-вкусовата 

промишленост. Количествата са доставени изцяло от ЕС. 
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Продължават да се внасят сирена, които нямат традиционно производство в 

страната - Emmental, Cheddar, Brie, Gauda и др.  

 

Фиг. 3. Структура на вноса на мляко и млечни продукти през 2012 г. 

 

 Заквасени млека

4,4%
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През 2012 г. вносът на сирена и извара бележи значителен ръст от 32,6% 

спрямо предходната година, достигайки 13 966 тона, при малко по-ниска средна 

вносна цена. Най-значителни количества сирена са доставени от Германия – 5 458 

тона, Полша – 2 689 тона, Гърция - 1 147 тона и Нидерландия – 1 026 тона. Освен за 

разнообразяване на асортимента на пазара, част от вносните сирена са атрактивни и 

в ценово отношение, като се предлагат на цени около или дори малко под тези на 

някои сходни български продукти. 

Вносът на заквасени млека и сметана (тарифен код 0403) нараства близо два 

пъти в сравнение с 2011 г. до 4 088 тона, като най-големи доставки са реализирани  

от Германия – 1 172 тона и Гърция - 967 тона. 

При вноса на масло и други млечни мазнини също се отчита чувствителен ръст 

на годишна база – с 46,8% до 5 598 тона, при съществено по-ниска средна вносна 

цена. 

  По предварителни данни на НСИ, през периода януари – юли 2013 г. в 

страната са внесени общо 55 519 тона мляко и млечни продукти. Това е с около 7% 

повече спрямо същия период на предходната година, като най-значително 

увеличение се отчита при доставките на сирена и неконцентрирани мляко и сметана. 

Същевременно, вносът на заквасени млека и концентрирани мляко и сметана бележи 

съществено понижение спрямо същия период на предходната година, което може да 

се обясни със значително нарасналите вносни цени.  



 15 

По видове продукти структурата на вноса за седемте месеца на 2013 г. 

включва: 16 536 тона неконцентрирани мляко и сметана (+36% на годишна база), 

18 204 тона концентрирани мляко и сметана (-18%), 9 811 тона сирена (+40%),      

5 860 тона суроватка (+18%), 2 941 тона масло и млечни мазнини (-2%) и 2 167 

тона заквасени млека и сметана (-23%).  

За седемте месеца на 2013 г. доставките на мляко и млечни продукти от ЕС 

нарастват с 6,8% спрямо същия период на предходната година до 55 493 тона, 

реализирани основно от Полша (13 580 тона), Германия (11 848 тона), Румъния (8 

634), Унгария (6 681 тона), Чехия (3 395 тона) и Гърция (2 958 тона). 

Вносът от трети страни за периода остава ограничен – 25,5 тона, предимно от 

Нова Зеландия (20,4 тона, основно сирене Cheddar) и Хърватска (5,1 тона).  

Предвид данните за първите седем месеца, вносът на мляко и млечни 

продукти за цялата 2013 г. се очаква да бъде малко над нивото от 

предходната година. Ще продължат да се внасят сравнително големи 

количества мляко и млечни продукти както за нуждите на хранително- 

вкусовата промишленост, така и за поддържане на широк асортимент на 

пазара.  

4. Износ на мляко и млечни продукти 

През 2012 г. продължава тенденцията от предходните шест години на 

постепенно нарастване на износа на мляко и млечни продукти. По предварителни 

данни на НСИ, реализираният общ износ на мляко и млечни продукти през 2012 г. 

възлиза на 46 692 тона, като бележи ръст от 16% в сравнение с предходната година. 

Поради малко по-ниската средна експортна цена (с 5%), общата стойност на износа 

за годината нараства с около 10% спрямо 2011 г. до 123 320 хил. щ. д.  

При почти всички категории млечни продукти се отчита нарастване на износа 

спрямо 2011 г. - с между 2,2% и 2,5 пъти. Единствено при маслото и млечните 

мазнини се наблюдава съществено намаление – с 27,6%. 

 Предпоставка за реализирането на по-голям износ през годината са 

нарастването на промишленото производство на повечето млечни продукти, както и 

високите експортни цени, на които се реализират те на външните пазари. 

Прилаганите няколко програми за популяризиране на български млечни продукти 

(бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко) на международните пазари, 

съфинансирани от ЕС, също допринасят за нарастване на износа. 
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Таблица 8. Износ на мляко и млечни продукти, 2011 - 2012 г. 

 
Продукти 

 

2011 2012* Изм. 
количество 
2012/2011 

количество ср. цена количество ср. цена 

тона щ. д./тон тона щ. д./тон 

Мляко и млечни продукти - 
общо, в т.ч.: 

40 242 2 781 46 692 2 641 16,0% 

 - за ЕС 33 092 2 473 38 830 2 326 17,3% 

 - за трети страни  7 150 4 216 7 862 4 198 10,0% 

Мляко и сметана, 
неконцентрирани, неподсладени 

6 102 801 7 117 785 16,6% 

  - за ЕС 6 066 796 7 040 780 16,1% 

  - за трети страни  36 1 544 77 1 175 112,9% 

Мляко и сметана, 
концентрирани,  

     

в т.ч. на прах, гранули или др.  1 631 2 374 3 339 2 986 104,7% 

 - за ЕС 1 451 2 334 3 291 2 996 126,8% 

 - за трети страни  180 2 694 48 2 272 -73,6% 

Мътеница, заквасени млека и       

сметана и кисело  мляко 6 812 1 506 8 136 1 430 19,4% 

  - за ЕС 6 812 1 506 8 136 1 430 19,4% 

  - за трети страни  0  0   

Суроватка, концентрирана или 
на прах 

1 435 341 3 678 100 156,3% 

  - за ЕС 1 240 72 3 570 29 187,8% 

  - за трети страни  195 2 056 108 2 470 -44,5% 

Масло и други млечни мазнини 1 283 2 675 929 2 943 -27,6% 

  - за ЕС 1 262 2 653 867 2 851 -31,3% 

  - за трети страни  21 4 038 62 423 196,7% 

Сирена и извара 22 979 3 881 23 494 3 960 2,2% 

  - за ЕС 16 261 3 690 15 927 3 818 -2,1% 

  - за трети страни  6 718 4 345 7 566 4 265 12,6% 
Източник: НСИ, *предварителни данни 

 

Фиг. 4. Износ на мляко и млечни продукти, 2008 - 2012 г., тона 
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Над 83% от общия износ на мляко и млечни продукти за годината е за ЕС. 

Количествата, насочени за Съюза нарастват със 17,3% спрямо 2011 г., достигайки 

38 830 тона, реализирани основно в Гърция (19 149 тона), Румъния (10 289 тона), 

Германия (2 270 тона) и Испания (2 101 тона). 

Износът на мляко и млечни продукти за трети страни също бележи ръст 

спрямо предходната година – с 10%, до 7 862 тона. Основни контрагенти на 

страната остават САЩ (2 974 тона), Ливан (1 681 тона), Австралия (1 523 тона), 

Молдова (277 тона), Канада (267 тона) и Русия (216 тона), като са изнасяни 

предимно бяло саламурено сирене от овче и краве мляко и кашкавал. 

Фиг. 5. Износ на мляко и млечни продукти през 2012 г. по страни, тона 

Румъния; 10 289

САЩ; 2 974

Ит алия; 1 662
Гърция ; 19 149

Испания; 2 101

Други; 5 046
Авст ралия; 1 523

Ливан; 1 681

Германия; 2 270

 
Около половината от общо изнесеното количество мляко и млечни продукти 

през 2012 г. се формира от сирена и извара (тарифен код 0406, в т.ч. пресни сирена 

и извара, бяло саламурено сирене, кашкавал и др.) - 23 494 тона. Това е с 2,2% 

повече спрямо предходната година, като средната експортна цена нараства с 3,5%. 

Утвърдените традиции на производство и добрите вкусови качества на 

българското саламурено сирене и кашкавал ги правят търсени както на вътрешния, 

така и на външните пазари. Основни дестинации и през 2012 г. са Гърция (7 943 

тона), Румъния (3 319 тона), САЩ (2 973 тона), Германия (1 930 тона), Ливан (1 672 

тона), Австралия (1 523 тона) и Испания (966 тона).  

През 2012 г. са изнесени 6 070 тона бяло саламурено сирене от овче и 

биволско мляко, което е с около 11% повече в сравнение с предходната година. При  

износа на бяло саламурено сирене от краве мляко се отчита леко намаление с 2,7% 

спрямо 2011 г., до 5 363 тона.  
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В рамките на годината е осъществен износ на 5 287 тона пресни сирена (с 

незавършено зреене, вкл. извара и сирене от суроватка) и 3 701 тона кашкавал (от 

овче и краве мляко) – с 3% по-малко в сравнение с 2011 г.  

Фиг. 6. Структура на износа на мляко и млечни продукти през 2012 г. 

Суроват ка

7,9%

Концент рирано 
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7,2%
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17,4%
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50,3%
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неконцeнт рирани

15,2%

 

При втората по значимост група в структурата на износа на млечни продукти - 

заквасени млека и сметана (тарифен код 0403, вкл. мътеница, кисело мляко, 

заквасени млека и сметана, с добавки и ароматизирани десерти и др.) - се отчита 

19,4% ръст на изнесените количества спрямо предходната година, до 8 136 тона 

(около 17% от общия износ), при 5,1% по-ниска средна износна цена. Над 

половината от износа е насочен за Гърция (4 799 тона). Сравнително големи 

количества са доставени в Унгария (1 489 тона) и Италия (1 168 тона). 

Износът на неконцентрирани мляко и сметана (тарифен код 0401) през 2012 

г. се увеличава с 16,6% в сравнение с 2011 г. Основен контрагент за тези продукти 

остава Румъния, където са реализирани 5 424 тона. По-малки количества са 

насочени за Гърция (974 тона), Италия (324 тона), Германия (287 тона) и др.  

През 2012 г. е регистриран над два пъти и половина по-голям износ на  

суроватка и концентрирани мляко и сметана, реализирани основно под формата на 

реекспорт. Основни дестинации за тези продукти са Гърция (5 122 тона), Испания 

(1 099 тона) и Румъния (415 тона). 

По предварителни данни на НСИ, за периода м. януари – м. юли 2013 г. 

износът на мляко и млечни продукти е в размер на 26 519 тона, с 0,2% повече 

спрямо същия период на предходната година. Наблюдава се известно намаление на 

пратките за ЕС, компенсирано от нарастване на износа за трети страни.  
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През първите седем месеца на 2013 г. изпращанията на мляко и млечни 

продукти за ЕС се свиват с около 2,7% на годишна база, до 21 658 тона или около 

82% от общия износ за периода. Най-значителни количества са насочени за Гърция 

(12 197 тона) и Румъния (5 258 тона). Сравнително голям е и износът за Германия  

(1 328 тона), Унгария (679 тона) и Испания (605 тона). 

Износът на мляко и млечни продукти за трети страни за седемте месеца на 

2013 г. е в размер на 4 861 тона, с 16% повече в сравнение със същия период на 

предходната година. Освен за традиционни партньори като САЩ (1 399 тона), Ливан 

(1 065 тона) и Австралия (708 тона), значително количество е изнесено за Украйна 

(655 тона). За рязкото увеличение на износа за Украйна вероятно е допринесло 

участието на България в приключилата през 2012 г. промоционална програма 

„Европейско сирене, моля”, насочена към пазарите на Украйна и Русия. 

Износът на сирена и извара през първите седем месеца на 2013 г. възлиза на    

12 818 тона, което е с около 3% повече на годишна база. Увеличение спрямо същия 

период на предходната година се отчита и при износа на неконцентрирани млека и 

сметана – с 4% до 4 641 тона, концентрирани млека и сметана – четири пъти до 3 

448 тона и масло и млечни мазнини – с 24% до 780 тона. Същевременно, износът на 

заквасени млека и сметана намалява с 10%, до 4 790 тона. 

Като цяло, през 2013 г. се очаква да продължи тенденцията от 

последните седем години на постепенно нарастване на износа на мляко и 

млечни продукти и той да достигне около 48 хил. тона. Предпоставка за 

реализирането на по-голям износ са високите цени на външните пазари. 

Прилаганите промоционални програми за популяризиране на български млечни 

продукти (бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко) на международните 

пазари, съфинансирани от ЕС, също допринасят за добра реализация на външните 

пазари. 

5. Потребление на мляко и млечни продукти от домакинствата 

По данни на НСИ, средната годишна консумация на мляко и млечни продукти 

на лице от домакинствата през 2012 г. възлиза на 67,4 кг, при 65,5 кг през 2011 г.  

Наблюдава се нарастване на средното потребление на лице от домакинствата 

на почти всички основни млечни продукти, с изключение на прясното мляко. 

Данните от наблюдението не включват консумацията на млечни продукти в 

заведенията за обществено хранене. 

Най-значително увеличение се отчита при  потреблението на други млечни 

произведения (различни продукти на млечна основа, както и с подсладители, 

добавка на плодове и др.) – с 23,5%, следвано от това на млечни мазнини – с 
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14,3%. По-слабо нараства потреблението на кашкавал - с 6,1%, кисело мляко – с 

4,7% и сирене - с 1,6%. 

През 2012 г. единствено консумацията на прясно мляко в домакинствата 

бележи лек спад в сравнение с предходната година - с 1,5%. 

Най-масово консумираните млечни продукти остават киселото мляко, 

прясното мляко и бялото саламурено сирене, съответно средно 29 кг, 19,6 л и 12,4 

кг на лице от домакинство.  

Фиг. 7. Средно потребление на мляко и млечни продукти на лице от 

домакинство през периода 2010 – 2012 г. 
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6. Цени на мляко и млечни продукти 

Разходите за изхранване на животните формират основна част от 

общите разходи за производство на мляко (около 70%).  

Цени на фуражи 

По данни на „Системата за агропазарна информация” ЕООД (САПИ), средните 

изкупни цени на фуражната пшеница и ечемика през 2012 г. нарастват съответно с 8 

и 10% спрямо предходната година, а тази на царевицата за зърно – с 1%. И при 

трите фуражни култури се наблюдава сходна тенденция на движение в рамките на 

годината с относително по-ниски цени през първата половина на годината и 

чувствително покачване на стойностите със стартиране на новата пазарна 2012/13 

година (от м. юли за пшеницата и ечемика и от м. септември за царевицата). Следва 
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известно стабилизиране, но на сравнително високи нива. 

  Основен фактор за повишаване на цените на зърнените култури през 

второто полугодие на 2012 г. в световен мащаб, а оттам и в България, е по-ниското 

световно производство и намаления експортен потенциал на основни страни-

износителки през маркетинговата 2012/13 година.  

Тази тенденция повлия и на цените на едро на фуражните смески за 

изхранване на крави, при които също се отчита увеличение през 2012 г. – средно с 

10,1% спрямо 2011 г. 

Фиг. 8. Цени на основни фуражни култури за периода  

януари 2010 – септември 2013 г. 
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През първите шест месеца на 2013 г. изкупните цени на фуражните култури в 

страната продължават да се движат съществено над нивата отпреди една година, 

като средно за периода нарастват с между 14,5% и 26,3% спрямо шестте месеца на 

предходната година. От м. юни обаче, с приближаване на новата реколта `2013, 

изкупните цени на фуражната пшеница и ечемика отбелязват чувствителен спад. 

През м. септември те достигат средни стойности съответно с 37% и 26% по-ниски 

спрямо година по-рано, под влияние на прогнозите за рекордно високо световно 

производство, оказващи натиск върху цените на международните пазари. При 

царевицата за зърно се отчита леко понижение на цените към края на пазарната 

2012/13 година и чувствителен спад със стартиране на новия пазарен сезон 2013/14 

през м. септември 2013 г., когато средната стойност е с 44% под тази за същия 

месец на предходната година. 

От началото на 2013 г. цените на едро на фуражните смески за крави се 
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движат над нивата от предходната година, като за деветте месеца на годината 

нарастват с 18% на годишна база.  

Високите пазарни цени на суровините за изхранване на животните 

затрудняват стопаните, които не произвеждат собствен фураж и са зависими от 

покупката на такъв.  

До края на 2013 г. и началото на 2014 г. може да се очаква разходите за 

производство на мляко да намалеят чувствително, поради очертаващите се 

съществено по-ниски цени на зърнените култури през новата 2013/14 пазарна 

година. 

Цени на мляко и млечни продукти 

По данни на САПИ, през 2012 г. средногодишната изкупна цена на краве 

мляко бележи 1,7%-но намаление спрямо предходната година. По месеци, изкупните 

цени на млякото следват характерната сезонна тенденция, като най–високи 

стойности са отчетени през есенно-зимния период, а най-ниски - през лятото, когато 

разходите за изхранване намаляват, поради пасищно отглеждане на животните. 

За разлика от изкупната цена на млякото, средногодишните цени на едро на 

всички млечни продукти бележат ръст с между 0,7% и 7,3% спрямо 2011 г. Най-

значително е увеличението на цените на кравето сирене – със 7,3%, на киселото 

мляко – с 6,9% и на маслото – с 6,4%.  

При цените на дребно на млечните продукти поскъпването на годишна база е 

в диапазона от 1,5% до 8,6% в зависимост от продукта. Най-голям ръст се отчита  

при маслото и кравето сирене, съответно с 8,6% и 8,1%, а най-малък - при прясното 

мляко (плик).  

Таблица 9. Цени на мляко и млечни продукти през 2012 г. 

Продукт 
2011  2012 Изм. 

2012/11 
 % 

ср. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ср. 

Изкупни цени 

Краве 
мляко - 
лв./л 

0,60 0,62 0,62 0,62 0,61 0,59 0,56 0,56 0,55 0,56 0,59 0,61 0,63 0,59 -1,7 

Цени на едро  

Мляко 
прясно - 
лв./л плик 

1,20 1,23 1,26 1,27 1,27 1,27 1,25 1,25 1,25 1,25 1,27 1,27 1,27 1,26 5,0 

Мляко 
кисело - 
лв./бр. 
коф. 

0,72 0,74 0,75 0,79 0,79 0,78 0,79 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 6,9 

Масло - 
лв./кг 

9,05 9,50 9,58 9,61 9,61 9,50 9,54 9,52 9,57 9,70 9,73 9,81 9,94 9,63 6,4 

Сирене 5,77 6,08 6,11 6,14 6,16 6,11 6,07 6,09 6,14 6,22 6,29 6,39 6,42 6,19 7,3 
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Продукт 
2011  2012 Изм. 

2012/11 
 % 

ср. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ср. 

краве - 
лв./кг 

Кашкавал 
"Витоша" - 
лв./кг 

10,59 10,73 10,72 10,71 10,72 10,65 10,56 10,51 10,46 10,50 10,65 10,82 10,84 10,66 0,7 

Цени на дребно 

Мляко 
прясно - 
лв./л плик 

1,31 1,34 1,33 1,34 1,33 1,34 1,34 1,33 1,32 1,32 1,33 1,33 1,31 1,33 1,5 

Мляко 
кисело - 
лв./бр. 

0,78 0,79 0,80 0,80 0,84 0,81 0,81 0,81 0,81 0,78 0,80 0,81 0,81 0,81 3,8 

Масло - 
лв./125 г 

1,51 1,60 1,62 1,63 1,64 1,64 1,63 1,64 1,64 1,66 1,67 1,68 1,68 1,64 8,6 

Сирене 
краве - 
лв./кг 

7,67 8,06 8,13 8,16 8,22 8,26 8,26 8,30 8,31 8,35 8,44 8,55 8,49 8,29 8,1 

Кашкавал 
"Витоша" - 
лв./кг 

13,13 13,53 13,61 13,63 13,66  13,69  13,65  13,61 13,65 13,80 13,98 14,06 14,09 13,75 4,7 

Източник: САПИ 

 

Средната изкупна цена на краве мляко за периода м. януари – м. 

септември 2013 г. е 0,64 лв./л, с 8,5% по-висока спрямо тази за същия период на 

2012 г.  

Таблица 10. Цени на мляко и млечни продукти през периода  януари –  

 септември 2013 г. 

Наименование 2012  2013  
Изм. 
І-ІХ. 

2013/12 

на продукта ср. I-IХ І ІІ ІІІ ІV V VІ VII VIII ІХ ср. I-IX  % 

Изкупни цени 

Краве мляко - лв./л 0,59 0,65 0,65 0,66 0,64 0,64 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 8,5 

Цени на едро  

Мляко прясно - лв./л 
плик 1,26 1,26 1,25 1,22 1,20 1,20 1,20 1,21 1,22 1,23 1,22 -3,2 

Мляко кисело - лв./бр. 
коф. 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,77 0,0 

Масло - лв./кг 9,57 10,11 9,98 9,95 10,03 10,20 10,19 10,49 10,32 10,49 10,20 6,6 

Сирене краве - лв./кг 6,12 6,43 6,46 6,51 6,51 6,52 6,58 6,58 6,68 6,80 6,56 7,2 

Кашкавал "Витоша" - 
лв./кг 10,62 10,84 10,85 10,88 10,88 10,90 10,90 10,90 11,03 11,28 10,94 3,0 

Цени на дребно 

Мляко прясно - лв./л 
плик 1,33 1,30 1,28 1,30 1,31 1,30 1,31 1,31 1,29 1,29 1,30 -2,3 

Мляко кисело - лв./бр. 0,81 0,82 0,82 0,82 0,79 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84 0,82 1,2 

Масло - лв./125 г 1,63 1,68 1,69 1,71 1,72 1,73 1,74 1,74 1,76 1,77 1,73 6,1 

Сирене краве - лв./кг 8,23 8,50 8,58 8,59 8,66 8,64 8,61 8,60 8,77 9,04 8,67 5,3 

Кашкавал "Витоша" - 
лв./кг 13,65 14,00 13,96 14,01 14,03  14,05  

 
13,99  

 
13,97  14,15 14,18 14,04 2,9 

Източник: САПИ 
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През първите четири месеца на 2013 г. изкупните цени на краве мляко се 

движат с около 5 – 6% над нивата отпреди една година. През периода май – 

септември тази разликата нараства постепенно, достигайки до 14,3% за м. 

септември.  

Средно за деветте месеца на 2013 г., при повечето млечни продукти се отчита 

покачване на цените на едро спрямо аналогичния период на предходната година. 

Най-значителен е ръстът при цените на едро на кравето сирене – със 7,2% и 

маслото – с 6,6%. По-умерено поскъпва кашкавал „Витоша” – с 3%, а цената на 

киселото мляко на едро се запазва на същото ниво. Леко поевтиняване на годишна 

база е регистрирано единствено при прясното мляко плик - с 3,2%. 

При цените на дребно на почти всички млечни продукти също се наблюдава 

леко нарастване спрямо деветте месеца на предходната година, най-чувствително 

при маслото и кравето сирене, съответно с 6,1 и 5,3%. Спад за периода се 

наблюдава само при средната цена на дребно на прясното мляко – с 2,3%.  

Наблюдаваните по-ниски цени на зърното през новата 2013/14 

маркетингова година се очаква да окажат стабилизиращо влияние върху 

цените на млечните продукти в страната. До края на 2013 г. обаче цените на 

млечните продукти се предвижда да останат сравнително високи, в резултат 

от значителното търсене в световен мащаб. 

 

ІІ. Ситуация и перспективи на пазара на ЕС 

Производство на мляко 

По данни на Европейската комисия, през първата половина на 2013 г. се 

наблюдава намаление на добива на мляко в ЕС, поради неблагоприятните 

климатични условия и високите цени на фуражите. През първото тримесечие на 

годината доставките на мляко са намалели с 2,7% на годишна база, а през второто – 

с 1,2%.  

В резултат от нарасналата наличност на фуражи, перспективите за по-ниски 

цени на фуражите и покачващите се цени на млечните продукти обаче, още от месец 

май/юни е налице известно увеличение на производството на мляко в някои от 

държавите-членки на ЕС, а през м. юли тази тенденция е вече по-ясно изразена и 

по-широко разпространена. Според прогнозите на ЕК, ако настоящите добри пазарни 

условия продължат и климатичните условия останат благоприятни, доставките на 

мляко в ЕС през 2013 г. може да надхвърлят незначително нивото от 2012 г. (с 

0,2%). Увеличение може да се очаква в 15-те стари държави-членки на ЕС, а в 
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новите 13 държави-членки доставките на мляко може да намалеят с 0,7%, поради 

спад в Чехия и Унгария, докато производството в Полша се предвижда да остане 

стабилно.  

При условие че този тренд продължи, през 2014 г. се предвижда 

производството на мляко в ЕС-28 да нарасне с 1,1%. През 2014/15 няма да има 

допълнително увеличение на млечната квота, но ако развитието на цените на 

млякото и фуражите доведат до добри маржове за производителите, е възможно 

конкурентноспособните фермери да увеличат допълнително производството на 

мляко, например в държави, където производството е съществено под размера на 

националната квота като Франция.  

Цени 

По данни на Европейската комисия, световният недостиг при доставките на 

мляко през първата половина на 2013 г., породен от намаление на производството в 

ЕС, както и в Нова Зеландия и Австралия, е довел до чувствително нарастване на 

цените на млякото в ЕС, които през м. юли са достигнали средно 36,36 евро/100 кг 

(0,71 лв./кг). Сред основните доставчици в глобален мащаб, само в САЩ 

производството на мляко е увеличено през този период (с 0,5% на годишна база). В 

допълнение, от януари до август 2013 г. цените на масло и сухо мляко на прах в ЕС 

са били с около 30% над нивата от 2012 г. През втората половина на годината се 

очаква увеличение на доставките в ЕС, Нова Зеландия и САЩ, което да окаже натиск 

върху цените в посока надолу. Средно за годината, цените се предвижда да останат 

съществено над нивото от 2012 г., поради силното търсене в световен мащаб. 

Брой млечни крави 

Увеличението на броя на млечните крави в ЕС, отчетено от Европейската 

комисия от изследването към декември 2012 г. (+0,7%), се потвърждава от 

изследването към май – юни 2013 г. (1,1%). В последното, данните са налични само 

за 11 от държавите-членки, които обаче представляват 75% от общия брой млечни 

крави в Съюза. Фермерите задържат повече на брой крави, за да се възползват от 

високите цени на млякото. Това слабо увеличение на стадата идва след 20 години 

продължителен спад на броя на млечните крави. Увеличението е особено ясно 

изразено в Италия и Нидерландия. Броят на млечните крави нараства също така в 

Румъния, Германия и Франция, докато в Полша и Испания се отчита намаление, 

съответно с 4,3 и 1,5%. 

Производство на млечни продукти 

Според данни на Европейската комисия, през първата половина на 2013 г. 

намалението на доставките на мляко е довело до намаление на производството на 
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млечни продукти в ЕС, въпреки добрите възможности за реализация, които сочат 

високите цени на тези продукти в ЕС и в световен мащаб. Възстановяването на 

производството на мляко се очаква да облекчи част от напрежението на пазара. 

Само производството на обезмаслено мляко на прах се предвижда да остане под 

нивото от 2012 г. 

Поради добрите пазарни перспективи, засега през 2013 г. производството на 

сирене е предпочитано от преработвателите на мляко, в сравнение с това на мляко 

на прах и масло. През първото полугодие на 2013 г. производството на сирене в ЕС е 

намаляло с 0,5% на годишна база, но предвид скорошното нарастване на доставките 

на мляко, производството на сирене за цялата година може да надхвърли с около 

1% миналогодишното ниво. В допълнение, търсенето на вътрешния пазар и за износ 

все още нараства. Износът на сирене през 2013 г. се очаква да остане в 

съответствие с тренда от последните десет години, макар и да не нарасне толкова, 

колкото през 2012 г. (14% годишен ръст за 2012 г.). 

Производството на пресни млечни продукти в ЕС се предвижда да остане 

стабилно през 2013 г., като производството на мляко за пиене и кисело мляко 

намалее, а това на сметана и други пресни млечни продукти – нарасне. 

Засега търсенето на масло е много добро и цените на маслото в ЕС са с 26% 

по-високи спрямо предходната година. Свитото предлагане на мляко в началото на 

годината и увеличената употреба за производството на продукти с висока добавена 

стойност обаче намаляват количеството млечни мазнини, налични за производството 

на масло. Ето защо се предвижда производството на масло в ЕС за цялата 2013 г. да 

нарасне едва с около 0,7% спрямо предходната година.  

 


