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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад описва основните 

резултати и очакваните тенденции от а

туализираният модел за производство на 

месо в България до 2021 година

разработен и се актуализиран ежегодно от 

екипа на Център за икономически изсле

вания в селското стопанство (САРА) към 

Институт по аграрна икономика. 

ализацията, освен последните налични 

статистически данни, под внимание се 

взимат и нови елементи на прилаганите 

политики. Под внимание за краткосрочн

те предвиждания се взимат и данните за 

загуби от климатичен, епидемиологичен и 

друг характер, които имат въздействие.

Моделът за производство на месо в 

България обхваща четири модула 

до и телешко, свинско, птиче и агнешко

месо. Основните компоненти на модела са 

свързани с производството, потреблениет

и търговията. Поради спецификата на се

тора, моделът включва и предвиждания за 

поголовието на броя животни (продукти

ни и други) за различните модули.

Моделът е в пряка връзка с останал

те, разработени от САРА модели чрез цен

те и количествата зърнени и м

култури, използвани за фуражи на живо

ните, както и с броя на животните, който са 

с млечно направление. Предвижданията са 

базирани на широк кръг от вътрешни и 

външни фактори, сред които и макроик

номическата ситуация в страната, както и 

предвижданията за световното търсене, 

предлагане и цени.  

Използваната методика се базира на 

принципите за частично равновесно мод

лиране. Всеки един от модулите е модел

ран самостоятелно и са изготвени пре

виждания за развитието на 

то и търговията. Връзката между 

те групи меса се осъществява чрез потре

лението и търсенето, където 

принципа за субституция. Основните и

точници на информация са, както наци

нални, така и международни 

(отдел „Агростатистика”), ЕВРОСТАТ.
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описва основните 

резултати и очакваните тенденции от ак-

туализираният модел за производство на 

до 2021 година. Моделът е 

актуализиран ежегодно от 

екипа на Център за икономически изслед-

селското стопанство (САРА) към 

икономика. При акту-

ализацията, освен последните налични 

статистически данни, под внимание се 

лементи на прилаганите 

политики. Под внимание за краткосрочни-

те предвиждания се взимат и данните за 

загуби от климатичен, епидемиологичен и 

рактер, които имат въздействие. 

Моделът за производство на месо в 

България обхваща четири модула – говеж-

телешко, свинско, птиче и агнешко 

месо. Основните компоненти на модела са 

свързани с производството, потреблението 

и търговията. Поради спецификата на сек-

тора, моделът включва и предвиждания за 

поголовието на броя животни (продуктив-

ни и други) за различните модули. 

Моделът е в пряка връзка с останали-

модели чрез цени-

те и количествата зърнени и маслодайни 

, използвани за фуражи на живот-

ните, както и с броя на животните, който са 

редвижданията са 

базирани на широк кръг от вътрешни и 

външни фактори, сред които и макроико-

номическата ситуация в страната, както и 

нията за световното търсене, 

методика се базира на 

принципите за частично равновесно моде-

Всеки един от модулите е модели-

ран самостоятелно и са изготвени пред-

виждания за развитието на производство-

зката между отделни-

групи меса се осъществява чрез потреб-

лението и търсенето, където действа 

Основните из-

точници на информация са, както нацио-

нални, така и международни – НСИ, МЗХ 

ел „Агростатистика”), ЕВРОСТАТ. 

Докладът представя основните напр

вени допускания за макроикономическото 

развитие на страната, п

преглед на световните 

очакваните тенденции за развитието при 

основните производители, износители и 

вносители. Връзката с глобалните модели 

и световните пазари се осъществява чрез 

ценовата трансмисия, където местната 

цена на месото и на живите животни за 

клане е в пряка връзка със световните ц

ни, моделирани от FAPRI.

Производството на месо е разглежд

но в двата основни канал

кланиците и стопанствата. 

обособена част са представени в табличен 

вид резултатите от осъществените пре

виждания за съответния вид месо

Разработените модели и направените 

предвиждания биха могли да служат и за 

т.нар. базов сценарии при ан

нието на различни политики или очаквани 

промени от промени в търсенето и/или 

предлагането на даден продукт.

Целта на разработени

РА е да предоставя резултати и предви

данията: 1) за високо вероятностна прои

водствена и пазарна ситуация в краткоср

чен (до 1 година) период

се тенденции на развитие по наблюдав

ните показатели в средносрочен хоризонт 

(до 5 години), при запазване на съществ

ващите към момента на моделирането 

вътрешни и външни променливи влияещи 

върху сектора. 

Получените резултати при моделир

нето в сектора се основават на различни 

допускания, захранвани са с данни от ра

лични статистически и други информац

онни източници, работят с много осредн

ни показатели, което поставя условности, 

криещо рискове относно

ратност на постиганите резултати. Без

порното предимство на тези методи е в 

способността да обективизира и остойно

тява производствената и пазарна картина 

в наблюдаваната област и да предоставя 
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ставя основните напра-

вени допускания за макроикономическото 

прави се и кратък 

 пазари на месо и 

за развитието при 

основните производители, износители и 

Връзката с глобалните модели 

и световните пазари се осъществява чрез 

ценовата трансмисия, където местната 

цена на месото и на живите животни за 

клане е в пряка връзка със световните це-

ни, моделирани от FAPRI. 

Производството на месо е разглежда-

но в двата основни канала за реализация - 

кланиците и стопанствата. В края на всяка 

са представени в табличен 

вид резултатите от осъществените пред-

за съответния вид месо.  

Разработените модели и направените 

предвиждания биха могли да служат и за 

т.нар. базов сценарии при анализ на влия-

нието на различни политики или очаквани 

промени от промени в търсенето и/или 

предлагането на даден продукт. 

Целта на разработените модели от СА-

РА е да предоставя резултати и предвиж-

данията: 1) за високо вероятностна произ-

уация в краткосро-

чен (до 1 година) период; 2) за очертаващи 

се тенденции на развитие по наблюдава-

ните показатели в средносрочен хоризонт 

при запазване на съществу-

ващите към момента на моделирането 

вътрешни и външни променливи влияещи 

Получените резултати при моделира-

нето в сектора се основават на различни 

допускания, захранвани са с данни от раз-

лични статистически и други информаци-

онни източници, работят с много осредне-

ни показатели, което поставя условности, 

осно очакваната аку-

ратност на постиганите резултати. Безс-

порното предимство на тези методи е в 

способността да обективизира и остойнос-

тява производствената и пазарна картина 

в наблюдаваната област и да предоставя 
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надежден инструмент за правене на сра

нителни сценарии (промяна на цени, пр

мяна на политиката, междусекторно пре

 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДОПУСКАНИЯ

Актуализираните предвиждания се 

основават и на очакванията за развитието 

на макроикономическата рамка на стран

та. Макроикономическите допускания и 

предвиждания, включени в модела са 

представени в таблица 1. 

данни за БВП, население, национален 

ход, валутни курсове, инфлация 

Предвижданията за тяхното развитие се 

базират на външни източници

Insight и са съобразени с национални и

точници и държавни прогнози.

Тези макроикономически показатели 

участват във формирането на 

вото, потреблението, търговията и тяхната 

динамика. В тези макроикономически 

стойностни показатели не с

нестойностните променливи, като разли

ни забрани за търговия, болести при ж

вотните, политически и икономически 

кризи, на които икономическите агенти и 

вземащите решения могат да бъдат чувс

вителни. 

Тези макроикономически променливи 

въздействат както върху предлагането, 

най-вече посредством валутните пазари, но 

в по-голяма степен върху потреблението, 

посредством доходите, безработицата

населението. Колкото по-голям е делът на 

 

Таблица 1. Предвиждания на основни макроикономически показатели

Източник: САРА, на основата на прогнози от 

 

Номинален БВП 

(млрд.лв.) 
87977,52

Население  (мил.) 

Обменен курс лв./долар 

Реален БВП/човек 12432,59

Средногодишна инфла-

ция 

Разходен дефлатор в 

земеделието, 2010=1 
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надежден инструмент за правене на срав-

ни сценарии (промяна на цени, про-

мяна на политиката, междусекторно прес-

труктуриране) с които да се оценят ефе

тите от предприетите действия.

 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДОПУСКАНИЯ 

Актуализираните предвиждания се 

основават и на очакванията за развитието 

рамка на страна-

Макроикономическите допускания и 

предвиждания, включени в модела са 

. Включени са 

национален до-

, валутни курсове, инфлация и т.н. 

редвижданията за тяхното развитие се 

ъншни източници –IHS Global 

национални из-

точници и държавни прогнози. 

Тези макроикономически показатели 

участват във формирането на производст-

вото, потреблението, търговията и тяхната 

В тези макроикономически 

стойностни показатели не са включени 

нестойностните променливи, като различ-

ни забрани за търговия, болести при жи-

вотните, политически и икономически 

омическите агенти и 

вземащите решения могат да бъдат чувст-

Тези макроикономически променливи 

въздействат както върху предлагането, 

вече посредством валутните пазари, но 

голяма степен върху потреблението, 

посредством доходите, безработицата и 

голям е делът на 

вътрешното потребление в БВП, толкова 

по-големи са доходите и възможностите на 

населението. Важен аспект на потреблен

ето е коефициентът на неравномерно ра

пределение на доходите 

ент), като неравномерно

на доходите води до промяна

на потребление. 

Разходният дефлатор влияе върху 

производствените намерения.

нията за разходния дефлатор 

IHS Global Insight и предвиждат 

нарастване на разходите, 

зи на доходността в сектора

производството. Очакванията са за задъ

жане и забавяне темпа на нарастване на 

изкупните цени в сравнение с производс

вените, което ще влияе подтискащо

земеделското производство. От друга 

страна, ниските нива на инфлация в по

ледните години, в комбинация с очакван

ята за ръст на БВП и респективно на дох

дите в рамките на 2-3% 

рази положително на потреблението и 

търсенето на храни, което предоставя въ

можности за местните производите

на един отворен пазар. 

 

Предвиждания на основни макроикономически показатели 

к: САРА, на основата на прогнози от IHS Global Insight, НСИ и национални експертни оценки

2016 2017 2018 2019 

87977,52 89442,89 90914,13 92782,64 

7,076 7,016 6,954 6,895 

1,70 1,65 1,60 1,60 

12432,59 12747,40 13073,07 13455,67 

0,53 1,25 2,11 2,55 

1,08 1,1 1,13 1,16 

(CAPA) 

риране) с които да се оценят ефек-

тите от предприетите действия. 

потребление в БВП, толкова 

големи са доходите и възможностите на 

населението. Важен аспект на потреблени-

на неравномерно раз-

на доходите (Джини коефици-

ерното разпределение 

води до промяна структурата 

азходният дефлатор влияе върху 

производствените намерения. Предвижда-

нията за разходния дефлатор са взети от  

и предвиждат умерено 

нарастване на разходите, което ще се отра-

сектора и оттам на 

чакванията са за задър-

жане и забавяне темпа на нарастване на 

изкупните цени в сравнение с производст-

подтискащо върху 

земеделското производство. От друга 

ниските нива на инфлация в пос-

в комбинация с очаквани-

ята за ръст на БВП и респективно на дохо-

3% годишно ще се от-

рази положително на потреблението и 

търсенето на храни, което предоставя въз-

можности за местните производители, но 

Insight, НСИ и национални експертни оценки 

2020 2021 

94933,21 97182,42 

6,846 6,783 

1,55 1,55 

13866,07 14326,24 

2,73 2,86 

1,19 1,22 
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ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ 2017

Ръст в производството и търговията с 

месо в световен мащаб се очаква 

година. Задържането на цените на фур

жите на по-ниски нива ще има положит

лен ефект върху производството и себе

тойността. Високото предлагане и силната 

конкуренция ще задържат 

ниски нива, което ще се отрази 

на брутните маржини на про

Съгласно предвижданията на

2017 година можем да очакваме 

то производство на месо от трите основни 

вида да нарасне с около 2%

десетгодишните средни равнища

силен ръст спрямо предходната година се 

предвижда при свинското месо (2,60%). 

Ръстът ще се дължи основно на повишав

не на произвежданите количества в Китай, 

САЩ и Бразилия. След по-слабата 2016 г

дина в Китай, който е и най-

изводител на свинско месо в света

2017 г се очаква известно възстановяване. 

В същото време, Китай се опитва да прес

руктурира географски своето производс

во на свинско, като го изнесе по

урбанизираните територия и от крайбр

жието, което неминуемо ще се отра

производството и е много вероятно силн

те нива на внос да продължат и през на

тоящата година. 

Търсенето и консумацията на свинско 

месо нараства ежегодно. По

го правят най-предпочитаното червено 

месо и предвижданията тази тенденция да 

се запази и през следващите години. К

тайският пазар влияе силно на търговията 

със свинско месо в световен план. Очакв

нията са, че повече страни ще получат до

тъп да китайския пазар, като по този начин 

конкуренцията ще се засили, а цените ще 

бъдат притиснати надолу, като основна 

роля тук ще играят валутните курсове

През 2016 г., ЕС изпревари САЩ по пазарен 

дял в Китай, като основна роля за това 
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ЕНЦИИ ПРЕЗ 2017 

роизводството и търговията с 

е очаква през 2017 

Задържането на цените на фура-

ниски нива ще има положите-

лен ефект върху производството и себес-

Високото предлагане и силната 

 цените на по-

ниски нива, което ще се отрази негативно 

на брутните маржини на производителите. 

Съгласно предвижданията на USDA за 

2017 година можем да очакваме световно-

от трите основни 

% и да надмине 

ите средни равнища. Най-

силен ръст спрямо предходната година се 

предвижда при свинското месо (2,60%). 

Ръстът ще се дължи основно на повишава-

не на произвежданите количества в Китай, 

слабата 2016 го-

-големият про-

нско месо в света, през 

възстановяване. 

В същото време, Китай се опитва да прест-

руктурира географски своето производст-

во на свинско, като го изнесе по-далеч от 

урбанизираните територия и от крайбре-

жието, което неминуемо ще се отрази на 

производството и е много вероятно силни-

те нива на внос да продължат и през нас-

Търсенето и консумацията на свинско 

месо нараства ежегодно. По-ниските цени 

предпочитаното червено 

месо и предвижданията тази тенденция да 

запази и през следващите години. Ки-

тайският пазар влияе силно на търговията 

със свинско месо в световен план. Очаква-

че повече страни ще получат дос-

тъп да китайския пазар, като по този начин 

конкуренцията ще се засили, а цените ще 

, като основна 

роля тук ще играят валутните курсове. 

ЕС изпревари САЩ по пазарен 

дял в Китай, като основна роля за това 

изигра именно по-слабото в сравнение с 

долара евро. 

Русия успява да компенсира намал

ният внос с ръст във вътрешнот

водство. Стабилното търсене и възмо

ността за инвестиции в сектора доприн

сят за развитие на свиневъдството

дори при отпадане на руското ембарго, 

руският пазар за внос няма да е същият

Производството на говеждо месо ще 

продължи своя възходящ 

мащаб (1,38% ръст). Ръст се очаква при 

повечето от основните страни

производителки, най-вече в страните от 

Северна и Южна Америка

единствено в Австралия и Нова Зеландия 

ще има спад в произвежданите количества 

за поредна година. Спад в производството 

на говеждо в тези страни се дължи на н

колко поредни години със суша, които о

раничиха качеството на наличните пасища 

и принудиха животновъдите да ограничат 

размера на стадата си. През 2016 полож

телните климатични условия и падн

дъждове подобриха състоянието на пас

щата, като се очаква през 2017 да започне 

възстановяване на стадата. Това ще се о

рази в ограничаване на броя животни за 

клане. 

Въпреки влошеното икономическо 

състояние на Бразилия, слабият реал съ

дава предимства пред износа от страната. 

През 2017 година по предвиждания на 

DA именно Бразилия ще заеме първа поз

ция по износ на говеждо в света, следвана 

от Индия (голяма част от износа от 

е на биволско), Австралия и САЩ. Най

големият вносител, а и на първо мя

консумация на говеждо в света са Съед

нените щати. Основни техни търговски 

партньори са Канада и Мексико.

ният интерес към говеждо от азиатските 

страни  ще служи за допълнителен стимул 

пред световната търговия през 2017 год

на. 
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слабото в сравнение с 

Русия успява да компенсира намале-

ният внос с ръст във вътрешното произ-

водство. Стабилното търсене и възмож-

ността за инвестиции в сектора доприна-

сят за развитие на свиневъдството, като 

дори при отпадане на руското ембарго, 

руският пазар за внос няма да е същият. 

Производството на говеждо месо ще 

продължи своя възходящ тренд в световен 

. Ръст се очаква при 

повечето от основните страни-

вече в страните от 

Северна и Южна Америка. Сред лидерите, 

единствено в Австралия и Нова Зеландия 

ще има спад в произвежданите количества 

пад в производството 

на говеждо в тези страни се дължи на ня-

колко поредни години със суша, които ог-

раничиха качеството на наличните пасища 

и принудиха животновъдите да ограничат 

размера на стадата си. През 2016 положи-

телните климатични условия и падналите 

дъждове подобриха състоянието на паси-

щата, като се очаква през 2017 да започне 

възстановяване на стадата. Това ще се от-

рази в ограничаване на броя животни за 

Въпреки влошеното икономическо 

състояние на Бразилия, слабият реал съз-

пред износа от страната. 

През 2017 година по предвиждания на US-

именно Бразилия ще заеме първа пози-

ция по износ на говеждо в света, следвана 

от Индия (голяма част от износа от Индия 

, Австралия и САЩ. Най-

големият вносител, а и на първо място по 

консумация на говеждо в света са Съеди-

нените щати. Основни техни търговски 

партньори са Канада и Мексико. Повише-

ният интерес към говеждо от азиатските 

страни  ще служи за допълнителен стимул 

пред световната търговия през 2017 годи-
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Таблица 2. Световно производство, консумация и търговия на основните групи меса

2012 201

Говеждо и 

телешко 59,713 60,785

Свинско 106,873 108,828

Пилешко 83,267 84,399

Общо 249,853 254,012

Говеждо и 

телешко 

 

58,272 59,122

Свинско 106,390 108,432

Пилешко 81,624 82,883

Общо 246,286 250,437

Говеждо и 

телешко 

 

6,715 7,448

Свинско 6,858 6,595

Пилешко 8,546 8,692

Общо 22,119 22,735

Говеждо и 

телешко 

 

8,131 9,122

Свинско 7,263 7,008

Пилешко 10,088 10,274

Общо 25,482 26,404

и – изчислено, п – прогноза 
Източник: USDA, 2016,Livestock and Poultry: World markets and Trade, October 2016

 
Рекордно високи стойности на 

водство на пилешко месо се очаква през 

2017 година (до 90,448 млн. тона)

ното търсене и конкурентните 

фуражите ще продължат да са сред осно

ните фактори за развитието на производ

твените мощности. Най-големият прои

водител на пилешко е САЩ, следван от 

Бразилия, Китай, ЕС и Индия. Ръст от около 

2-3% се очаква в САЩ, а в Китай, прогноз

те са за спад в производството през 2017 

година. Въпреки това, Китай в голяма ст

пен ще продължи да задоволява

част от вътрешното търсене със собствена 

продукция. Предвижда се и ръст на вноса, 

като той ще достигне 
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Световно производство, консумация и търговия на основните групи меса

2013 2014 2015 2016 201

Производство, млн. тона кл. тегло 

60,785 61,093 60,022 60,486 61,318

108,828 110,566 110,376 108,201 111,011

84,399 86,555 88,694 89,548 90,448

254,012 258,214 260,092 258,235 262,777

Консумация, млн. тона кл. тегло 

 

59,122 

 

59,024 

 

58,164 

 

58,728 59,401

108,432 109,896 109,905 108,001 110,690

82,883 84,945 86,956 87,638 88,410

250,437 253,865 255,025 254,367 258,501

Внос, млн. тона кл. тегло 

 

7,448 

 

7,881 

 

7,647 

 

7,666 

6,595 6,333 6,706 8,314 

8,692 8,902 8,626 8,906 

22,735 23,116 22,979 24,886 25,366

Износ, млн. тона кл. тегло 

 

9,122 

 

9,992 

 

9,537 

 

9,439 

7,008 6,962 7,224 8,538 

10,274 10,477 10,254 10,793 11,372

26,404 27,431 27,015 28,770 29,697

Livestock and Poultry: World markets and Trade, October 2016

Рекордно високи стойности на произ-

се очаква през 

млн. тона). Стабил-

ното търсене и конкурентните цени на 

фуражите ще продължат да са сред основ-

ните фактори за развитието на производс-

големият произ-

водител на пилешко е САЩ, следван от 

Бразилия, Китай, ЕС и Индия. Ръст от около 

3% се очаква в САЩ, а в Китай, прогнози-

в производството през 2017 

Въпреки това, Китай в голяма сте-

пен ще продължи да задоволява основната 

вътрешното търсене със собствена 

Предвижда се и ръст на вноса, 

като той ще достигне до 550 хил. 

т.(USDA,2016). Важна роля играе на

ната от Китай забрана за внос на месо и 

племенни животни от САЩ и други страни, 

поради регистрирани там огнища на 

грип. Това е важен фактор, което огран

чава възможностите за производство

Основните страни-

2017 година отново ще са

и ЕС. Те държат повече от 3/4 от световния 

износ на пилешко. Следва ги Тайланд

растването на износа в световен мащаб се 

очаква да достигне до рекордните 1

млн. тона, което е с 3% повече от 201

Този ръст е продиктуван от сравнително 

ниските цени, в сравнение с останалите 
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Световно производство, консумация и търговия на основните групи меса 

2017 (п) 

Изменение 

2017/2016 

61,318 1,38% 

111,011 2,60% 

90,448 0,99% 

262,777 1,76% 

 

59,401 1,15% 

110,690 2,49% 

88,410 0,88% 

258,501 1,63% 

 

7,763 1,27% 

8,307 -0,08% 

9,296 4,38% 

25,366 1,93% 

 

9,696 2,72% 

8,629 1,07% 

11,372 5,36% 

29,697 3,22% 

Livestock and Poultry: World markets and Trade, October 2016 

). Важна роля играе наложе-

забрана за внос на месо и 

племенни животни от САЩ и други страни, 

поради регистрирани там огнища на птичи 

грип. Това е важен фактор, което ограни-

чава възможностите за производство.  

-износители през 

а – Бразилия, САЩ, 

държат повече от 3/4 от световния 

. Следва ги Тайланд. На-

растването на износа в световен мащаб се 

очаква да достигне до рекордните 11,372 

% повече от 2016 г. 

Този ръст е продиктуван от сравнително 

ниските цени, в сравнение с останалите 
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групи меса, и слабите евро и бразилски 

реал, които благоприятстват износа

При агнешкото и овче месо се набл

дава известно намаление на предлагането, 

което върви с задържане и у

търсенето, откъдето и цените през после

ните 1-2 години (2014 и 2015 г) се покач

ха. Световен лидер в производството на 

овче месо е Китай, заемащ 24%

твен дял. Австралия и Нова Зеландия са 

следващите по големина производители

респективно с 8% и 5% и същевременно са 

и най-големите износители.

ция са 4 и 5 по големина производители, 

като Судан е и малък износител, основно 

на живи животни. В Европа и 6 в света по 

производство е Великобритания с около 

3% и около 1/3 от производ

което възлиза на 750 хил.т.  

Външната търговия с овче месо 

последните години се движи в рамките на

1,1 млн.т или около 13% от световното 

производството. Очаква се, че търсенето 

ще расте по-бързо от предлагането и 

ралия и Нова Зеландия няма да могат да 

реагират успоредно с ръста на потребл

 

ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО

Актуализираните предвиждания за 

развитието на производството и търгов

ята на говеждо и телешко месо в България 

бяха направени на базата на разработените 

частично равновесни иконометрични м

дели. 

Основните елементи на модела 

включват: цени; брой животни; брой за

лани животни; количество, произведено 

месо (в кланици или ферми); вътрешно 

потребление; търговия – внос и износ. 

Всички тези елементи са свързани и ока

ват влияние на производството, предлаг

нето и търсенето на месо в България.

Месодайното говедовъдство в Бълг

рия продължава да има ограничен обхват. 

Броят от отглежданите месодайни крави е 

увеличен през последните години, най

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (CAPA)
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групи меса, и слабите евро и бразилски 

реал, които благоприятстват износа. 

При агнешкото и овче месо се наблю-

дава известно намаление на предлагането, 

което върви с задържане и увеличение на 

търсенето, откъдето и цените през послед-

2 години (2014 и 2015 г) се покачи-

Световен лидер в производството на 

24% производс-

Австралия и Нова Зеландия са 

следващите по големина производители, 

ивно с 8% и 5% и същевременно са 

големите износители. Судан и Тур-

ция са 4 и 5 по големина производители, 

като Судан е и малък износител, основно 

на живи животни. В Европа и 6 в света по 

Великобритания с около 

3% и около 1/3 от производството на ЕС, 

 

Външната търговия с овче месо през 

последните години се движи в рамките на 

1,1 млн.т или около 13% от световното 

Очаква се, че търсенето 

бързо от предлагането и Авст-

я няма да могат да 

успоредно с ръста на потребле-

нието и че цените на агнешкото месо ще 

продължат да се покачват

бално производство и потребление 

предвиждат да растат с около 1% годишно 

- по-бързо отколкото през първото десет

летие. 

Търсенето ще бъде основно домин

рано от Китай, където се очаква 

ръста в доходите да се увеличава потре

лението на агнешко месо, използвано в 

ежедневната кухня на китайските дом

кинства. В ЕС търсенето ще е слабо, може 

да намалее, поради което ЕС няма да бъде 

атрактивен пазар за износ. 

бежанците от Близкия и среден Изток м

же да промени ситуацията в Европа и зае

но със страните от Близкия изток и Севе

на Африка да променят тази картина на 

потребление. В момента, пазарът на а

нешко месо в Европа е силно подтиснат 

заради слабия паунд и ограничаване на 

обвързаното субсидиране 

тания, което намалява вноса на агнешко 

месо на този най-голям пазар на ЕС, което е 

и причина за спада на европейските цени 

през 2016 год. 

МЕСО 

Актуализираните предвиждания за 

развитието на производството и търгови-

ята на говеждо и телешко месо в България 

бяха направени на базата на разработените 

о равновесни иконометрични мо-

Основните елементи на модела 

включват: цени; брой животни; брой зак-

лани животни; количество, произведено 

месо (в кланици или ферми); вътрешно 

внос и износ. 

Всички тези елементи са свързани и оказ-

ват влияние на производството, предлага-

нето и търсенето на месо в България. 

Месодайното говедовъдство в Бълга-

рия продължава да има ограничен обхват. 

Броят от отглежданите месодайни крави е 

увеличен през последните години, най-

вече заради прилаганите в сект

за подпомагане и кризата в млечния сектор. 

Това увеличение обаче не може да се счита 

за устойчиво, тъй като то не се базира на 

пазарни принципи. Стопани декларират 

животни като месодайни с оглед получ

ването на обвързано подпомагане. През 

2014 година броят на кравите с месодайно 

направление е около49 хиляди,

се наблюдава значителен ръст 

хил. Предвижданията на 

щите години допуска едно чувствително 

съкращаване регистрираните

дайни говеда в страната, заради

лата промяна на политиката на обвързано 

подпомагане, която има основна заслуга за 

тези аномалии в отчитането на месното 

говедовъдство (фиг. 2). 

(CAPA) 

нието и че цените на агнешкото месо ще 

продължат да се покачват. Средното гло-

бално производство и потребление се 

да растат с около 1% годишно 

бързо отколкото през първото десети-

Търсенето ще бъде основно домини-

рано от Китай, където се очаква заради 

ръста в доходите да се увеличава потреб-

лението на агнешко месо, използвано в 

ежедневната кухня на китайските дома-

. В ЕС търсенето ще е слабо, може и 

да намалее, поради което ЕС няма да бъде 

атрактивен пазар за износ. Ситуацията с 

бежанците от Близкия и среден Изток мо-

же да промени ситуацията в Европа и заед-

но със страните от Близкия изток и Север-

на Африка да променят тази картина на 

ента, пазарът на аг-

нешко месо в Европа е силно подтиснат 

и ограничаване на 

обвързаното субсидиране във Великобри-

тания, което намалява вноса на агнешко 

голям пазар на ЕС, което е 

и причина за спада на европейските цени 

 
вече заради прилаганите в сектора мерки 

за подпомагане и кризата в млечния сектор. 

Това увеличение обаче не може да се счита 

за устойчиво, тъй като то не се базира на 

пазарни принципи. Стопани декларират 

животни като месодайни с оглед получа-

ването на обвързано подпомагане. През 

дина броят на кравите с месодайно 

направление е около49 хиляди, през 2015 

се наблюдава значителен ръст – до 76,4 

Предвижданията на CAPA за следва-

щите години допуска едно чувствително 

регистрираните, като месо-

дайни говеда в страната, заради настъпи-

лата промяна на политиката на обвързано 

подпомагане, която има основна заслуга за 

отчитането на месното 
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Отглежданите на животни от специ

лизирани породи за месо продължава да е 

ограничено, но към тях започна 

людава интерес. Все пак повечето от доб

ването говеждо и телешко месо е от мле

ните стада и/или от бракуването на по

нископродуктивни млечни крави.

През 2016 г. заради кризата в млечн

то животновъдство се увеличи броят на 

закланите говеда, като на 

този ръст е около 10%. Голяма част от за

  

Фиг. 2 Брой крави с месно направление, хил. глави, 2005

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА

 

Цените на говеждото месо в България 

показват липса на интегрираност с остан

лите европейски пазари. Това 

движението на българските цени слабо 

зависи от движението на европейските

котировки, което издава високата степен 

на сепарираност на местния пазар и е 

предпоставка за ценови асиметрии.

Това от една страна се дължи на сл

бия внос и  износ на говеждо в страната, а и 

на слабия интерес към говеждо и телешко 

месо като цяло. Голям част от произвежд

ното в страната телешко се добива във 

фермите и се реализира чрез директни 

продажби, без да попада в търговската 

мрежа и/или преработвателни предпри

тия. Това създава допълнителни пречки 
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Отглежданите на животни от специа-

лизирани породи за месо продължава да е 

ограничено, но към тях започна да се наб-

людава интерес. Все пак повечето от доби-

ването говеждо и телешко месо е от млеч-

ните стада и/или от бракуването на по-

нископродуктивни млечни крави. 

През 2016 г. заради кризата в млечно-

то животновъдство се увеличи броят на 

 годишна база 

този ръст е около 10%. Голяма част от зак-

ланите крави бяха бракувани или слабо 

продуктивни животни, което водеше след 

себе си по-ниско качество на добитото м

со, а оттам и цените през изминалата год

на в България бяха сред най

За момента, износът на живи животни е 

предназначен основно за съседни страни

като най-важните търговски партньори

данни на НСИ за последните 5 години са 

Сърбия и Македония, а през отделни г

дини и Турция и Албания.

Брой крави с месно направление, хил. глави, 2005-2021 

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

Цените на говеждото месо в България 

показват липса на интегрираност с остана-

лите европейски пазари. Това означава, че 

движението на българските цени слабо 

зависи от движението на европейските 

, което издава високата степен 

на сепарираност на местния пазар и е 

едпоставка за ценови асиметрии. 

Това от една страна се дължи на сла-

веждо в страната, а и 

слабия интерес към говеждо и телешко 

месо като цяло. Голям част от произвежда-

ното в страната телешко се добива във 

фермите и се реализира чрез директни 

продажби, без да попада в търговската 

мрежа и/или преработвателни предприя-

създава допълнителни пречки 

пред интеграцията на европейските пазари 

чрез инструмента цена. 

Предвижданията за 

ните на говеждо в следващите пет години 

не са свързани със силно повишение на 

цените. Тенденциите в глобален план също 

поддържат тези очакванията, че цените 

няма да достигнат нивата от 2014

лв./тон). Цените на телешко месо до 2021 

година в България ще се задържат на н

вата от около 10-11 хил. 

намаление към края на периода

Основание да се смята, че цен

само на говеждото и телешкото, но и на 

останалите меса ще се задържат в тези д

апазони през следващите години е в отв

рената и либерална икономика, която с

ществува в момента. Доходите на насел

Предвиждания 

(CAPA) 

ланите крави бяха бракувани или слабо 

продуктивни животни, което водеше след 

ниско качество на добитото ме-

со, а оттам и цените през изминалата годи-

на в България бяха сред най-ниските в ЕС. 

зносът на живи животни е 

предназначен основно за съседни страни, 

важните търговски партньори по 

за последните 5 години са 

, а през отделни го-

дини и Турция и Албания. 

 

пред интеграцията на европейските пазари 

Предвижданията за развитието на це-

следващите пет години 

не са свързани със силно повишение на 

. Тенденциите в глобален план също 

жат тези очакванията, че цените 

нивата от 2014 г (11755 

телешко месо до 2021 

в България ще се задържат на ни-

11 хил. лв. на тон с леко 

периода. 

Основание да се смята, че цените не 

само на говеждото и телешкото, но и на 

останалите меса ще се задържат в тези ди-

апазони през следващите години е в отво-

рената и либерална икономика, която съ-

ществува в момента. Доходите на населе-
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нието по света се увеличават

чават в по-голяма степен в развиващите се 

страни, където производството на месо 

расте по-бързо отколкото доходите на н

селението. Вероятността обаче да има по

съществен ръст в цените на месото в св

товен мащаб е по-голяма, отколкото да има 

спад и то най-вече заради нест

на пазарите и политическите рискове, ко

то именно се отразяват на цените на ст

ките от първа необходимост.

Производството и потреблението на 

говеждо месо в България са представени на 

Фиг. 3. Характерният за развитието на се

тора добив в самите земеделски стопанс

ва ще продължи да бъде преобладаващ, 

като очакванията са той да започне да н

малява в края на разглеждания период

Намалението на добиваното в кланиците 

месо ще е по-малко, на фона на намалени

то в общото количество говеждо и телеш

месо, добивано у нас. Добиваното в клан

ците месо от ЕРГ през 2021 година ще бъде 

4,7 хил. тона, което е едва 0,3% по малко от 

добиваното през 2015 година. Телешкото 

добивано в кланиците ще е 0,76 хил.тона, 

което е с 16% повече от 2015 година

вижданията са, че броят на заклани говеда, 

вкл. и телета ежегодно ще намалява

спад ще е около 5% при говедата през 2021 

 

Фиг.3.Производство и вътрешно потребление на говеждо месо

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА
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нието по света се увеличават, но се увели-

яма степен в развиващите се 

страни, където производството на месо 

бързо отколкото доходите на на-

селението. Вероятността обаче да има по-

съществен ръст в цените на месото в све-

голяма, отколкото да има 

вече заради нестабилността 

на пазарите и политическите рискове, кои-

то именно се отразяват на цените на сто-

ките от първа необходимост. 

и потреблението на 

говеждо месо в България са представени на 

за развитието на сек-

земеделски стопанст-

ще продължи да бъде преобладаващ, 

той да започне да на-

малява в края на разглеждания период. 

Намалението на добиваното в кланиците 

малко, на фона на намаление-

бщото количество говеждо и телешко 

Добиваното в клани-

ците месо от ЕРГ през 2021 година ще бъде 

4,7 хил. тона, което е едва 0,3% по малко от 

добиваното през 2015 година. Телешкото 

добивано в кланиците ще е 0,76 хил.тона, 

което е с 16% повече от 2015 година. Пред-

заклани говеда, 

ще намалява. Този 

спад ще е около 5% при говедата през 2021 

спрямо 2015 и 20% при телетата 

спрямо 2015). 21% спад при 

добивано във фермите се очаква през 2021 

година спрямо 2015, а 

15% по-малко. В повечето случаи 

добивано във фермите 

ректно или се реализира 

от производителя към потребителя

попада в търговската мрежа.

вото на говеждо като цяло ще 

хил. тона през 2021 година.

Потреблението на говеждо месо в 

страната също е на ниск

ние с останалите видове месо.

тона месо се потребява у нас през 2014 и 

2015 година. Очакванията са задържане на 

тези нива на потребление и пре

щите 5 години. Сравнително ниската пок

пателна способност на населението и вис

ките цени на говеждото в сравнение със 

свинското и пилешкото са сред причините 

за слабата консумация на говеждо (теле

ко) у нас. Очакванията за липсата на ръст в 

потреблението на говеждо се дължи и на 

демографската криза и непрекъснатото 

намаление на населението в страната

то заедно с ниските доходи са основна 

пречка пред търсенето. 

нието ще превишава производството, ко

то ще стимулира вноса.  

Производство и вътрешно потребление на говеждо месо в България

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

2010 2013 2016 2017 2018 2019

Производство Вътрешно потребление

Предвиждания 

(CAPA) 

спрямо 2015 и 20% при телетата (2021 г. 

21% спад при говеждото, 

се очаква през 2021 

, а при телешкото – 

повечето случаи месото, 

добивано във фермите се консумира ди-

ректно или се реализира непосредствено 

от производителя към потребителя, без да 

попада в търговската мрежа. Производст-

вото на говеждо като цяло ще е около 7,3 

дина. 

Потреблението на говеждо месо в 

страната също е на ниско ниво, в сравне-

ние с останалите видове месо. Около 26 хил. 

тона месо се потребява у нас през 2014 и 

2015 година. Очакванията са задържане на 

тези нива на потребление и през следва-

равнително ниската поку-

пателна способност на населението и висо-

ките цени на говеждото в сравнение със 

свинското и пилешкото са сред причините 

за слабата консумация на говеждо (телеш-

Очакванията за липсата на ръст в 

ението на говеждо се дължи и на 

демографската криза и непрекъснатото 

намаление на населението в страната, кое-

то заедно с ниските доходи са основна 

пречка пред търсенето. Все пак потребле-

нието ще превишава производството, кое-

 

в България,  хил. тона 

 

2020 2021

Вътрешно потребление
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Вносът на говеждо месо ще продължи 

да надвишава значително износа, с цел 

задоволяване на нуждите на месопрер

ботвателната промишленост и производ

твото на месни продукти. Основните вн

сяни количества са на замразено говеждо. 

Свежо и охладено месо се внася значително 

по-рядко. През 2015 година основните 

тньори на България за внос на говеждо 

месо са: Полша (3,6 хил. тона), Италия (1,5 

хил.тона), Испания (1,2 хил. тона), Румъния 

 

Производство и търговия с говеждо месо

 2015 

Крави с месно 

направление 

76,41

Млечни крави 288,51

Телета 318,55

Внос ЕРД 4,89

Износ ЕРД 15,51

Крави и други 

говеда 61,22

Телета 211,19

Говеждо месо, 

общо 

8,02

Телешко, общо 10,52

Говеждо, доби-

вано в кланици 4,706

Говежда, доби-

вано във ферми 3,32

Износ говеждо 1,86

Внос говеждо 10,65

Запаси 0,60

Вътрешно потребление, 

Вътрешно пот-

ребление  27,34

Цена, живи го-

веда 2196,25

Цена на едро, 

телешко месо 4413,17

Цена на дребно, 

телешко месо 11520,38
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Вносът на говеждо месо ще продължи 

значително износа, с цел 

задоволяване на нуждите на месопрера-

ботвателната промишленост и производс-

Основните вна-

сяни количества са на замразено говеждо. 

Свежо и охладено месо се внася значително 

рядко. През 2015 година основните пар-

тньори на България за внос на говеждо 

месо са: Полша (3,6 хил. тона), Италия (1,5 

хил.тона), Испания (1,2 хил. тона), Румъния 

(1,2 хил. тона), Холандия и Германия (по 

около хиляда тона). Охладено и свежо месо 

се внася най-вече от Румъния, а от остан

лите страни замразеното месо е над 70% от 

общия обем на вноса. 

предвиждания обаче не показват ръст в 

количествата внасяно говеждо спрямо 

2014. Това се дължи на сравнително пост

янните нива на консумация и нарастването 

на вътрешното производств

Производство и търговия с говеждо месо 

2016 2017 2018 2019 

Брой животни, хиляди 

76,41 72,96 49,44 39,754 39,80

288,51 269,77 272,14 276,65 275,47

318,55 317,02 295,86 290,69 289,56

4,89 2,85 2,00 1,67 1,67

15,51 19,37 17,38 17,27 16,8

Брой заклани животни, хиляди 

2 67,23 63,75 60,71 60,4

211,19 218,49 194,19 188,87 187,49

Говеждо месо, хиляди тона 

8,02 8,718 7,17 7,04 7,17

10,52 8,51 10,73 10,47 10,20

4,706 4,713 4,705 4,705 4,705

3,32 4,00 2,47 2,34 2,4

6 1,97 1,89 1,89 1,87

10,65 10,69 10,84 10,82 10,97

0 0,63 0,63 0,63 0,62

Вътрешно потребление, хиляди тона 

27,34 25,92 26,85 26,44 26,48

Цени, лв./тон 

2196,25 2088,71 2113,18 2057,86 1992,91

4413,17 4111,15 4269,66 4161,93 4035,43

11520,38 11543,66 11090,39 10830,07 10514,35

СТОПАНСТВО (CAPA) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1,2 хил. тона), Холандия и Германия (по 

около хиляда тона). Охладено и свежо месо 

вече от Румъния, а от остана-

е страни замразеното месо е над 70% от 

общия обем на вноса. Актуализираните 

предвиждания обаче не показват ръст в 

количествата внасяно говеждо спрямо 

2014. Това се дължи на сравнително посто-

янните нива на консумация и нарастването 

на вътрешното производство.  

 2020 2021 

39,80 40,18 40,63 

275,47 272,75 254,54 

289,56 287,21 269,45 

1,67 1,67 1,62 

16,84 16,31 15,75 

60,48 59,68 58,30 

187,49 185,02 167,28 

7,17 7,27 7,30 

10,20 10,05 9,12 

4,705 4,705 4,705 

2,47 2,57 2,60 

1,87 1,86 1,86 

10,97 11,09 11,18 

0,62 0,62 0,61 

26,48 26,55 25,75 

1992,91 1959,14 1940,52 

4035,43 3969,65 3933,38 

10514,35 10377,88 10328,56 
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СВИНСКО МЕСО 

Свинското месо продължава да дър

първо място сред червените меса 

сумация от населението в България, най

вече поради почти два пъти по

цена в сравнение с телешкото 

ванията през следващите пет години 

тази тенденция да се запази

ръст в производството и потреблението на 

свинско у нас. Предпоставките за това са не 

само в традиционните предпочитания на 

потребителите в България към това месо и 

по-голямата му достъпност, но и в много 

по-ниските нива на потребление на такова 

месо у нас в сравнение с ЕС.

сумация на свинско в ЕС е около 45 кг на 

човек, почти колкото и в Китай, който е на 

първо място по консумация на свинско 

месо в света. 

Интересно също е, че съседна на нас 

Сърбия е с консумация на свинско около 42 

кг. на човек, което е много повече отколк

то консумацията в България

23 кг. на човек и едва към 2020

очаква да достигне 26-27 кг. 

сумация в страната в сравнение с ЕС и др

ги подобни на нас страни показва доста 

влошената покупателна способност на н

селението и е предпоставка за предпол

жението за по-осезаем ръст в потреблен

ето. 

Цените на живи животни 

следва значителния натиск върху пазара 

от страна на предлагането, което притеж

ва огромен потенциал за възпроизводство 

и производителност. В момента плодов

тостта при свинете-майки 

прасенца в година, като никой не се наема 

да каже дали ще има критичен праг за т

кава раждаемост и къде е той. Поради тази 

причина без сериозни сътресения на паз

рите на фуражи и енергоносителите, без 

усложнена епидемиологична обстановка и 

дестабилизиращи политически и пазарни 

неизвестности, цените на живи животни и 
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продължава да държи 

първо място сред червените меса по кон-

селението в България, най-

вече поради почти два пъти по-ниската си 

цена в сравнение с телешкото месо. Очак-

ванията през следващите пет години са 

тази тенденция да се запази и дори да има 

ръст в производството и потреблението на 

Предпоставките за това са не 

само в традиционните предпочитания на 

потребителите в България към това месо и 

, но и в много 

ниските нива на потребление на такова 

 Средната кон-

около 45 кг на 

човек, почти колкото и в Китай, който е на 

първо място по консумация на свинско 

Интересно също е, че съседна на нас 

Сърбия е с консумация на свинско около 42 

кг. на човек, което е много повече отколко-

то консумацията в България, която е около 

23 кг. на човек и едва към 2020-2021 се 

27 кг. Ниската кон-

сумация в страната в сравнение с ЕС и дру-

ги подобни на нас страни показва доста 

влошената покупателна способност на на-

селението и е предпоставка за предполо-

осезаем ръст в потреблени-

ените на живи животни – свине, ще 

следва значителния натиск върху пазара 

от страна на предлагането, което притежа-

ва огромен потенциал за възпроизводство 

и производителност. В момента плодови-

майки достига до 30 

прасенца в година, като никой не се наема 

да каже дали ще има критичен праг за та-

кава раждаемост и къде е той. Поради тази 

причина без сериозни сътресения на паза-

рите на фуражи и енергоносителите, без 

усложнена епидемиологична обстановка и 

стабилизиращи политически и пазарни 

неизвестности, цените на живи животни и 

оттам на свинското месо ще се задържат 

ниски. В краткосрочен план се очаква слаб 

ръст в цената на прасенцата 

лв./тон през 2017 и 4285 лв./тон през 2021 

година.  

Изминалата 2016 г. се оказа годината с 

едни от най-ниските цени на свинското 

месо у нас за последните 

мерима единствено с 2010 г

сеци на 2017 се характеризират с

лизиране на цените. Предвижданията за 

развитието на цените на свинското месо 

през следващите 5 години са за спад, като 

средногодишните цени 

следващите 5 години ще бъдат около 3,28 

кг. Световните цени на свинското в сле

ващите няколко години се очаква да бъдат

по-ниски в сравнение с периода между 

2011-2016 година. Това ще създава пр

дизвикателства пред българските свин

ферми.  

До 2014 година в България се набл

даваше трайна тенденция на намаляване 

на броя на отглежданите свине

ва предопределяше и цялос

ние и развитие на сектора. 

те-майки отглеждани в страната

основен показател за развитието на свин

въдството, наред с броя прасенца от една 

свиня-майка. В резултат на преструктур

ране на сектора се обособиха, както сра

нително големи (над 1 000

така и по-малки (под 1 

свинекомплекси, както и съществуват 

предприятия, които са

само в угояването, без собствени родите

ски стада. Тези процеси доведоха

ляване броя на стопанства

от сектора на нерентабилните 

Повратната 2014 г. сложи началото на 

постепенно увеличаване броя на свинете

майки. Наблюдава се и ръст в продукти

ността и плодовитостта. 

витието на пазара и стабилното търсе

(CAPA) 

оттам на свинското месо ще се задържат 

В краткосрочен план се очаква слаб 

ръст в цената на прасенцата – до 4546 

4285 лв./тон през 2021 

а 2016 г. се оказа годината с 

иските цени на свинското 

месо у нас за последните 5-6 години, съиз-

мерима единствено с 2010 г. Първите ме-

характеризират със стаби-

Предвижданията за 

развитието на цените на свинското месо 

през следващите 5 години са за спад, като 

средногодишните цени от кланиците за 

следващите 5 години ще бъдат около 3,28 

Световните цени на свинското в след-

ващите няколко години се очаква да бъдат 

ниски в сравнение с периода между 

. Това ще създава пре-

дизвикателства пред българските свине-

година в България се наблю-

даваше трайна тенденция на намаляване 

на броя на отглежданите свине-майки. То-

ва предопределяше и цялостното състоя-

ние и развитие на сектора. Броят на свине-

майки отглеждани в страната (Фиг. 4) е 

основен показател за развитието на свине-

въдството, наред с броя прасенца от една 

В резултат на преструктури-

ране на сектора се обособиха, както срав-

ително големи (над 1 000 свине-майки) , 

 000 свине майки) 

свинекомплекси, както и съществуват 

а специализирани 

само в угояването, без собствени родител-

ски стада. Тези процеси доведоха до нама-

стопанствата и излизането 

нерентабилните такива.  

сложи началото на 

увеличаване броя на свинете-

ръст в продуктив-

ността и плодовитостта. Въз основа на раз-

витието на пазара и стабилното търсене на 
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свинско месо у нас се предвижда 

лен ръст в броя отглеждани свине

Това повишаване обаче няма да 

достигане на нивата от периода преди пр

 

Фиг. 4 Брой на свине-майки, хил., 2005

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА

Производството на свинско месо 

страната се характеризира и 

пен на вертикална интеграция

от него се добива в земеделските стопан

тва – под 10 % през 2015, а останалата част 

се добива в кланиците. Производството в 

специализирани кланици ще 

се повишава. През последните години това 

става все по-отчетливо и е причина за 

структурни промени в сектора.

През 2015 в страната е произведено 

68,9 хил. тона свинско месо, а през 2016 г. 

се очаква да се произведе около 74 хил.т., 

което е ръст от 10%. Предвижданията са за 

ежегоден ръст в произведените количес

ва, като страната разполага с ус

увеличаване на производството благод

рение на евтината фуражна суровина, е

ропейското членство (по-лесен достъп до 

технологии и пазари) и свободни т

рии за разгръщане на такова производство

Производство на свинско месо не

отговори на нуждите на преработвателн
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предвижда минима-

в броя отглеждани свине-майки. 

Това повишаване обаче няма да осигури 

достигане на нивата от периода преди при-

съединяването на страната ни към ЕС

Предвижданията на САРА са, че към 2017 

година в страната ще се отглеждат 53,5 хил. 

свине-майки, което е с 0,5% повече от 2015.

майки, хил., 2005– 2021 

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

на свинско месо в 

и с висока сте-

пен на вертикална интеграция. Малка част 

от него се добива в земеделските стопанс-

под 10 % през 2015, а останалата част 

Производството в 

специализирани кланици ще продължи да 

се повишава. През последните години това 

и е причина за 

структурни промени в сектора. 

През 2015 в страната е произведено 

, а през 2016 г. 

се очаква да се произведе около 74 хил.т., 

. Предвижданията са за 

ежегоден ръст в произведените количест-

страната разполага с условия за 

увеличаване на производството благода-

евтината фуражна суровина, ев-

лесен достъп до 

технологии и пазари) и свободни терито-

рии за разгръщане на такова производство. 

а свинско месо не може да 

отговори на нуждите на преработвателна-

та промишленост и вносът е на нива до

лижаващи се до 110 хил.т към

Потреблението на свинско надвишава 

повече от два пъти прои

ната месо, което прави родната месопрер

ботвателна промишленост силно зависима 

от вноса на суровина, а оттам и от свето

ните тенденции за производството и пре

лагането на свинско месо (фиг. 

Много от големите страни производ

тели в ЕС започват все по

лагане на практиката на интегрирани д

говори в производството

раща практика в САЩ. Кланиците и особ

но месопреработвателните предприятия 

могат да влязат в ролята на координатори, 

способстващи интеграцията. 

отчита, че проблемът в целия месен сектор 

и в частност и при свиневъдството е до 

голяма степен в кланиците, където живо

ните влизат на едни от най

цени, но на изхода цената става по

отколкото в други, преки на България ко

куренти. 

Предвиждания 

(CAPA) 

съединяването на страната ни към ЕС. 

Предвижданията на САРА са, че към 2017 

ще се отглеждат 53,5 хил. 

майки, което е с 0,5% повече от 2015.  

 

та промишленост и вносът е на нива доб-

0 хил.т към 2015. 

Потреблението на свинско надвишава 

произведеното в стра-

ната месо, което прави родната месопрера-

ботвателна промишленост силно зависима 

а на суровина, а оттам и от светов-

ните тенденции за производството и пред-

лагането на свинско месо (фиг. 5). 

Много от големите страни производи-

почват все по-активното при-

практиката на интегрирани до-

в производството, което е домини-

Кланиците и особе-

но месопреработвателните предприятия 

могат да влязат в ролята на координатори, 

способстващи интеграцията. Още повече се 

отчита, че проблемът в целия месен сектор 

и в частност и при свиневъдството е до 

голяма степен в кланиците, където живот-

ните влизат на едни от най-ниските за ЕС 

цени, но на изхода цената става по-висока 

отколкото в други, преки на България кон-
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Фиг. 5 Производство и вътрешно потребление на

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА

 
По данни на НСИ най-голям внос на 

свинско месо през 2015 година е реализ

ран от Испания (34,4 хил. тона), следван от 

Франция (20,05 хил. тона), Германия (18,19 

хил. тона), Холандия (8,6 хил. тона) и По

ша (6,2 хил. тона). В България се внася 

свинско месо почти изключително и само 

от ЕС. Това определя и силната връзка и 

зависимост между развитието на прои

водството и цените в Съюза и у нас.

ки очаквания минимален спад на прои

водството на свинско в ЕС, това няма да 

 

Фиг. 6 Износ и внос на свинско месо, хил. тона, 2007

Източник: НСИ, САРА 
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и вътрешно потребление на свинско месо, хил. тона, 

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

голям внос на 

през 2015 година е реализи-

ран от Испания (34,4 хил. тона), следван от 

Франция (20,05 хил. тона), Германия (18,19 

хил. тона), Холандия (8,6 хил. тона) и Пол-

България се внася 

почти изключително и само 

силната връзка и 

зависимост между развитието на произ-

ъюза и у нас. Въпре-

ки очаквания минимален спад на произ-

водството на свинско в ЕС, това няма да 

има осезаемо влияние върху родното пр

изводство. Предвижданията на САРА са, че 

през следващите 5 години, средният

на свинско в страната ще е над 115 

хил.тона, което е с почти 5% повече от 

2015. 

Износът на свинско месо от България е 

незначителен, като ще остане такъв и през 

следващите години. Малките количества, 

които изнасяме са насоч

страни от балканския полуостров и най

вече Гърция. 

Износ и внос на свинско месо, хил. тона, 2007-2020 

Предвиждания 

Предвиждания 

(CAPA) 

, хил. тона, 2005-2021 

 

има осезаемо влияние върху родното про-

изводство. Предвижданията на САРА са, че 

ледващите 5 години, средният внос 

на свинско в страната ще е над 115 

хил.тона, което е с почти 5% повече от 

Износът на свинско месо от България е 

е остане такъв и през 

следващите години. Малките количества, 

които изнасяме са насочени към други 

страни от балканския полуостров и най-
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Производство и търговия със свинско месо

  2015

Свине-майки 53,46

Свине 562,38

Прасенца 1147,78

Внос свине 1,2

Внос живи прасен-

ца 21,51

Свине 1058,98

Прасенца 7,4

Производство на свинско месо, хиляди тона

Общо свинско месо 68,9

Свинско месо, до-

бивано в кланици 62,2

Свинско месо, до-

бивано във ферми 6,67

Износ свинско месо 2,2

Внос свинско месо 109,84

Запаси 3,3

Вътрешно потребление, хиляди тона

Вътрешно потреб-

ление  176,0

Цена, живи свине 1991,76

Цена на едро, свин-

ско месо 
3258,08

Цена на дребно, 

свинско месо 
7700,76

 

ПТИЧЕ МЕСО 

Птицевъдството е сред най

интензивните сектори от животновъдс

вото и един от най-балансирано развив

щите се. Сравнително по-краткия прои

водствен цикъл и способността за бързо 

възпроизводство позволява

тията в тази област да реагира

на пазарните сигнали, иначе казано да ув

личават или ограничават своето произво

ство. Птицевъдството е и единственият 

сектор на месодайното животновъдство, 

който успява освен да задоволи вътрешн

то потребление почти напълно

зира и износ. Производството е организ

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (CAPA)

 

CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA) 

 

14 

Производство и търговия със свинско месо 

5 2016 2017 2018 2019 

Брой животни, хиляди 

53,46 54,41 53,48 53,79 53,46 

562,38 604,25 633,03 668,27 699,69 

1147,78 1178,05 1194,83 1238,75 1267,94 

1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 

21,51 27,38 27,09 26,74 26,43 

Брой заклани животни, хиляди 

1058,98 1060,21 1086,48 1117,23 1145,18 

7,40 10,31 10,69 11,73 12,42 

Производство на свинско месо, хиляди тона 

68,93 74,26 75,22 76,43 77,41 

62,26 63,59 64,87 66,37 67,69 

6,67 10,67 10,34 10,06 9,71 

2,25 2,12 2,13 2,14 2,15 

109,84 109,19 108,13 109,09 109,90 

3,30 2,88 2,91 2,92 2,93 

Вътрешно потребление, хиляди тона 

176,06 181,94 181,38 183,58 185,38 

Цени, лв/тон 

1991,76 2068,75 2068,31 1997,46 1960,98 

3258,08 3214,87 3412,36 3317,54 3268,71 

7700,76 7740,64 7800,86 7616,91 7555,95 

Птицевъдството е сред най-

интензивните сектори от животновъдст-

балансирано развива-

краткия произ-

способността за бързо 

позволява на предприя-

да реагират по-бързо 

, иначе казано да уве-

личават или ограничават своето производ-

Птицевъдството е и единственият 

сектор на месодайното животновъдство, 

то успява освен да задоволи вътрешно-

то потребление почти напълно, да реали-

роизводството е организи-

рано в големи птицекомбинати, характ

ризиращи се с вертикална интеграция. 

Сравнително ниските цени на месо

правят и сред най-търсен

кия пазар. Потребителските предпочит

ния към пилешкото месо в 

са свързани и с засилващата се тенденция 

към здравословно хранене. Този тренд е 

важен за засилващата се консумация на 

бяло месо. Въз основа на направените д

пускания, и имайки предвид развитието на 

световните и европейските пазари, не се 

очаква сериозно изменение

пилешкото месо до 2021 година, дори на

(CAPA) 

2020 2021 

 53,94 52,41 

 737,76 756,81 

 1316,34 1315,07 

 1,2 1,2 

 26,02 25,86 

 1179,73 1196,81 

 13,53 13,51 

 78,78 78,95 

 69,27 70,04 

 9,52 8,91 

 2,15 2,14 

 111,54 115,07 

 2,94 2,92 

 188,41 192,14 

 1946,26 1930,56 

 3249,00 3227,98 

 7571,26 7589,98 

 

рано в големи птицекомбинати, характе-

ризиращи се с вертикална интеграция. 

Сравнително ниските цени на месото го 

търсените на българс-

Потребителските предпочита-

ния към пилешкото месо в известна степен 

са свързани и с засилващата се тенденция 

към здравословно хранене. Този тренд е 

важен за засилващата се консумация на 

Въз основа на направените до-

пускания, и имайки предвид развитието на 

световните и европейските пазари, не се 

сериозно изменение в цените на 

1 година, дори нап-
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ротив – силното световно предлагане ще 

задържа цените надолу. Цените 

са около 2 800 – 2 900 лв./тон, докато при 

цените на дребно цената ще бъде около 

– 4,8 лв./кг. През 2014 и 2015 години, ц

ните на пилешко месо бяха сравнително 

високи на фона на вървящите надолу цени 

на свинското и на говеждото, което бе из

лючително благоприятно не само за пр

изводителите у нас, но и в цяла Европа. 

През 2016 година се отчита известн

ление на цените, но възникването на о

делни случаи на птичи грип по света отн

во, както и като цяло стабилното потре

ление поддържат цените високи, превр

щайки това производство в едно от най

рентабилните. 

Производството на птиче месо в Бъ

гария задоволява вътрешното потребл

ние. Остава обаче висок вносът на субпр

дукти, които се използват преобладаващо в 

колбасарската индустрия. Високият внос 

 

Фиг. 7 Производство на птиче

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА

Основните страни, от които се внася 

птиче месо в България, са: Полша, Румъния, 

Унгария, Холандия и Гърция Основните 

страни, за които България осъществява 

износ са страните от Балканския полуос

ров. Българските производители на птиче 

месо могат да вземат под внимание добрия 
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силното световно предлагане ще 

Цените на едро ще 

/тон, докато при 

цените на дребно цената ще бъде около 4,7 

14 и 2015 години, це-

ните на пилешко месо бяха сравнително 

високи на фона на вървящите надолу цени 

на свинското и на говеждото, което бе изк-

лючително благоприятно не само за про-

изводителите у нас, но и в цяла Европа. 

През 2016 година се отчита известно нама-

ление на цените, но възникването на от-

делни случаи на птичи грип по света отно-

во, както и като цяло стабилното потреб-

ление поддържат цените високи, превръ-

щайки това производство в едно от най-

Производството на птиче месо в Бъл-

задоволява вътрешното потребле-

. Остава обаче висок вносът на субпро-

дукти, които се използват преобладаващо в 

колбасарската индустрия. Високият внос 

на пилешки карантии и прат се дължи на 

търсенето на месни суровини с ниски цени 

заради ниските доходи в с

През 2015 година в страната са прои

ведени 92,8 хил. тона птиче месо

решното потребление е 89,8 хиляди тона. 

От произвежданото в България птиче месо 

над 75% е от бройлери. Големите предпр

ятия допринасят за оптимизиране на ра

ходите и икономии от мащаба.

износът на птиче месо са с почти равни 

стойности. Предвижданията са за продъ

жаване ръста във вътрешното

вото на птиче месо, въпреки очаквания

минимален ръст във вноса. В следващите 

години, факторът за растеж в птицевъдс

вото ще бъде по-скоро вътрешното търс

не. Тук има значителен потенциал, като за 

да се случи това е важно Европа да може да 

поддържа своя износ извън ЕС, за да нам

ли ценовия натиск върху местния пазар.

тиче месо и вътрешно потребление, хил. тона, 

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

Основните страни, от които се внася 

са: Полша, Румъния, 

Унгария, Холандия и Гърция Основните 

страни, за които България осъществява 

алканския полуост-

Българските производители на птиче 

месо могат да вземат под внимание добрия 

опит на полските си колеги. През после

ните 2 години Полша се превърна в най

големия производител на пилешко месо в 

ЕС. Освен силното вътрешно търсене се 

наблюдава и значителен износ, не само 

към ЕС, но и към трети страни. Сред осно

ните причини за тази експанзия са въ

Предвиждания

(CAPA) 

на пилешки карантии и прат се дължи на 

търсенето на месни суровини с ниски цени 

ниските доходи в страната. 

През 2015 година в страната са произ-

ведени 92,8 хил. тона птиче месо, а вът-

решното потребление е 89,8 хиляди тона. 

От произвежданото в България птиче месо 

Големите предпри-

ятия допринасят за оптимизиране на раз-

ии от мащаба. Вносът и 

износът на птиче месо са с почти равни 

Предвижданията са за продъл-

ръста във вътрешното производст-

въпреки очаквания 

вноса. В следващите 

години, факторът за растеж в птицевъдст-

скоро вътрешното търсе-

не. Тук има значителен потенциал, като за 

да се случи това е важно Европа да може да 

поддържа своя износ извън ЕС, за да нама-

ли ценовия натиск върху местния пазар. 

, хил. тона, 2005– 2021 

 

опит на полските си колеги. През послед-

ите 2 години Полша се превърна в най-

големия производител на пилешко месо в 

ЕС. Освен силното вътрешно търсене се 

наблюдава и значителен износ, не само 

към ЕС, но и към трети страни. Сред основ-

ните причини за тази експанзия са въз-

Предвиждания 
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можността да се произвежда

себестойност, поради големите икономии 

от мащаба, гъвкавост на предлаганите 

продукти (вид, разфасовки и т.н). 

успява да постигне това въпреки, че стр

ната е нетен вносител на царевица и соя и 

по този начин трябва да работи с по

високи цени за изхранване.  

Производство и търговия с пилешко месо

 2015 

Птици 67390 

Внос на птици 913,07 

Износ яйца за 

люпене 84533 

Износ на птици 24171 

Птици 15600 

Бройлери 46790 

Производство на птиче месо, хиляди тона

Общо птиче 

месо 92,82 

Общо месо от 

бройлери 71,19 

Птиче месо, до-

бивано в кла-

ници 91,23 

Пилешко месо, 

добивано във 

фермите 1,59 

Износ на птиче 

месо 27,48 

Внос на птиче 

месо 25,50 

Износ на субп-

родукти от 

птици 12,39 

Внос на субпро-

дукти от птици 80,01 

Запаси 9,20 

Вътрешно потребление, хиляди тона

Вътрешно пот-

ребление 89,84 

Цена на едро 

пилешко месо 
2946,10 

Цена на дребно 

пилешко месо 
4797,30 

Цена патешки 

дроб 
24202 
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можността да се произвежда с по-ниска 

себестойност, поради големите икономии 

от мащаба, гъвкавост на предлаганите 

продукти (вид, разфасовки и т.н). Полша 

успява да постигне това въпреки, че стра-

ната е нетен вносител на царевица и соя и 

по този начин трябва да работи с по-

 

В ЕС се наблюдава тенденция за з

силване на вниманието към начина на от

леждане на животните и спазване на вис

ки изисквания за хуманно отношение към 

животните. Това ще има все по

значение сред потребителите и е добре 

родните производители да насочат своите 

усилия и в тази насока. 

Производство и търговия с пилешко месо 

2016 2017 2018 2019 

Брой животни, хиляди 

60627 59260 63585 62543 

1274,53 1275,45 1279,68 1261,36 

69465 72479 72670 72793 

22393 22393 22394 22395 

Брой заклани птици, хиляди 

13805 11224 10578 9613 

46880 47896 48821 48089 

Производство на птиче месо, хиляди тона 

95,12 98,06 100,81 99,74 

71,80 73,51 74,06 72,59 

91,05 93,54 95,86 95,07 

4,06 4,52 4,95 4,67 

26,09 27,07 30,25 30,14 

21,61 22,72 23,41 24,83 

12,29 12,47 12,77 12,80 

73,79 73,88 73,55 73,76 

8,82 8,81 8,91 8,84 

Вътрешно потребление, хиляди тона 

91,00 93,72 93,87 94,49 

Цени, лв/тон 

2832,88 2908,84 2851,37 2815,76 

4692,29 4846,3 4795,67 4779,86 

24065 24020 23454 23104 

(CAPA) 

В ЕС се наблюдава тенденция за за-

силване на вниманието към начина на отг-

леждане на животните и спазване на висо-

ки изисквания за хуманно отношение към 

животните. Това ще има все по-нарастващо 

значение сред потребителите и е добре 

роизводители да насочат своите 

2020 2021 

63542 65291 

1266,21 1314,78 

72855 72865 

22396 22396 

11700 17095 

48614 49168 

101,59 98,03 

72,51 72,45 

96,67 93,83 

4,93 4,20 

30,15 29,74 

24,46 29,98 

13,05 12,56 

73,74 74,51 

8,85 8,60 

95,90 98,52 

2797,94 2795,33 

4791,34 4830,43 

22928 22902 
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АГНЕШКО(ОВЧЕ) МЕСО 

Агнешкото месо е сред най

меса, предлагани в страна н

вестна степен обуславя и сравнително ни

ката му консумация. Все пак съществув

щите традиции, както в отглеждането на 

овце (предимно за мляко), така и в конс

мацията на месо, поддържат интереса към 

овцевъдството. В същото време обаче пр

изводството на агнешко месо непрекъсн

то намалява, като благодарение на 

заната политика на подпомагане, овцете в 

страната се задържат на нива около 1,3 

млн. броя, което предотвратява заплахата 

от нов срив в производството. 

Причините за незавидното положение 

в овцевъдството, който е традиционен се

тор са в трудностите за намиране на р

ботна ръка, трудоемкостта и пазарните 

трудности в реализация на продукцията 

удовлетворителни за стопаните цени, сп

циално при млякото. Отглеждането на м

содайни овце в сегашната пазарна среда е 

безперспективно и икономически нере

табилно. 

Отглеждането на овце в България е 

основно за мляко. Стада, специално за месо 

в момента се отглеждан неустойчиво и в

 

Фиг. 8 Производство на агнешко месо

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (CAPA)

 

CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA) 

 

17 

Агнешкото месо е сред най-скъпите 

ни, което в из-

вестна степен обуславя и сравнително нис-

консумация. Все пак съществува-

традиции, както в отглеждането на 

така и в консу-

, поддържат интереса към 

В същото време обаче про-

изводството на агнешко месо непрекъсна-

то намалява, като благодарение на обвър-

заната политика на подпомагане, овцете в 

страната се задържат на нива около 1,3 

броя, което предотвратява заплахата 

от нов срив в производството.  

Причините за незавидното положение 

в овцевъдството, който е традиционен сек-

тор са в трудностите за намиране на ра-

ботна ръка, трудоемкостта и пазарните 

трудности в реализация на продукцията на 

удовлетворителни за стопаните цени, спе-

циално при млякото. Отглеждането на ме-

содайни овце в сегашната пазарна среда е 

безперспективно и икономически нерен-

Отглеждането на овце в България е 

основно за мляко. Стада, специално за месо 

в момента се отглеждан неустойчиво и во-

дени единствено от стимулите на полит

ката. Екстензивният начин на отглеждан

то на овце и зависимостта от пасища и р

ботна ръка създава трудности пред  разв

тието на сектора. Обвързаната подкрепа, 

предоставяна на животновъдите отгле

дащи овце играе ролята на стимул за по

държане на стадата. Все пак без повишав

не на потребителското търсене и/или и

носа не може да се очаква значителен ръст 

в произвежданото количество агнешко 

месо. Проблем пред износа е и малкото 

количество месо, добивано в лицензиран

те кланици. Повечето от агнешкото реал

зирано в България се добива във фермите 

и се продава чрез директни

да попада в пазарната мрежа

вото като цяло е твърде ниск

очаква да достигне 9 хил. тона годишно, 

дори през 2021 година, без някаква знач

телна промяна в пазарните и производс

вени условия. Ограниченото вътрешно 

потребление все пак бива задоволено по

ти напълно от реализираното в страната 

производство (Фиг. 8). 

минимален.

Производство на агнешко месо и вътрешно потребление, хил. тона, 2005

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

Предвиждания 

(CAPA) 

 
дени единствено от стимулите на полити-

Екстензивният начин на отглеждане-

и зависимостта от пасища и ра-

ности пред  разви-

Обвързаната подкрепа, 

предоставяна на животновъдите отглеж-

дащи овце играе ролята на стимул за под-

държане на стадата. Все пак без повишава-

не на потребителското търсене и/или из-

носа не може да се очаква значителен ръст 

оизвежданото количество агнешко 

Проблем пред износа е и малкото 

количество месо, добивано в лицензирани-

те кланици. Повечето от агнешкото реали-

се добива във фермите 

директни продажби, без 

да попада в пазарната мрежа. Производст-

вото като цяло е твърде ниско, като не се 

хил. тона годишно, 

без някаква значи-

телна промяна в пазарните и производст-

Ограниченото вътрешно 

потребление все пак бива задоволено поч-

о от реализираното в страната 

Вносът на месо е 

, хил. тона, 2005-2021
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Проблемите в сектора са 

заради факта, че овцевъдството е раздр

бено, като в страната има около 37 хил. 

стопанства отглеждащи овце, но едва ок

ло 3,5 хил. стопанства отглеждат над 100 

овце, а още 3 хил. отглеждат между 50

овце майки. С оглед на това, че почти цял

та част от месото от овце идва от млечни 

стада, производството на агнешко месо ще 

зависи именно от състоянието на млечното 

животновъдство. 

Парадоксално е обаче, че въпреки, че 

масовата популация при овцете са именно 

за мляко, по-голяма част от доходите на 

млечните овце идва именно от реализация 

на агнета и месо. Съотношението между 

приходи от мляко и приходи от месо на 1 

овца майка е приблизително 1:1,25 лв. в 

превес на приходите от реализация на а

нета. Същевременно обаче, без реализаци

на мляко и отглеждане на овцете единс

вено за месо, приходите биха паднали и 

издръжката на такива стада би се оказала 

по-висока отколкото паричните постъпл

ния. 

Ето защо, за да се съхрани овцевъдс

вото и да се поддържа производството на 

агнешко и овче месо, е важно да се решат 

пазарните проблеми пред реализация на 

млякото от овцевъдните стопанства. 

не се предприемат действия и продължава 

да съществува сегашният модел на работа 

на млекопреработката и изкупуването на 

овче мляко след 2020 година, когато 

очакват сериозни реформи на ОСП и пр

мяна на модела на субсидиране, овцевъд

твото може да претърпи нова вълна на 

срив. 

Друг проблем, който показва, че почти 

липсват резерви, които да 

вътрешен генератор на растеж и подем 

сектора на месното овцевъдство са дости

натите цени на продукцията в страната. 

Продажните цени в България 

са сред най-високите в Общността и дори 
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Проблемите в сектора са усложнени 

заради факта, че овцевъдството е раздро-

бено, като в страната има около 37 хил. 

стопанства отглеждащи овце, но едва око-

ло 3,5 хил. стопанства отглеждат над 100 

овце, а още 3 хил. отглеждат между 50-99 

това, че почти цяла-

та част от месото от овце идва от млечни 

стада, производството на агнешко месо ще 

ето на млечното 

Парадоксално е обаче, че въпреки, че 

масовата популация при овцете са именно 

част от доходите на 

млечните овце идва именно от реализация 

на агнета и месо. Съотношението между 

приходи от мляко и приходи от месо на 1 

овца майка е приблизително 1:1,25 лв. в 

превес на приходите от реализация на аг-

нета. Същевременно обаче, без реализация 

на мляко и отглеждане на овцете единст-

вено за месо, приходите биха паднали и 

издръжката на такива стада би се оказала 

висока отколкото паричните постъпле-

Ето защо, за да се съхрани овцевъдст-

вото и да се поддържа производството на 

е важно да се решат 

пазарните проблеми пред реализация на 

млякото от овцевъдните стопанства. Ако 

не се предприемат действия и продължава 

да съществува сегашният модел на работа 

на млекопреработката и изкупуването на 

овче мляко след 2020 година, когато се 

очакват сериозни реформи на ОСП и про-

мяна на модела на субсидиране, овцевъдс-

твото може да претърпи нова вълна на 

казва, че почти 

липсват резерви, които да послужат като 

вътрешен генератор на растеж и подем в 

о овцевъдство са достиг-

натите цени на продукцията в страната. 

в България на агнешко 

високите в Общността и дори 

са почти 2 пъти по-високи от тези в Рум

ния. 

Там обаче основно се търгуват „тежки” 

агнета, докато в България се отгл

„леки” от млечни породи агнета. Именно 

тавана на цените, които сме достигнали в 

страната са и пречка да не се прави почти 

никакъв износ, а това, което се изнася

голяма степен е реекспорт.

години се заговори за възстановяване на 

наши позиции в Арабския свят, но това по 

настоящем не може да се разглежда като 

реално постижимо. 

Възможностите на страната за завр

щане на международните пазари в моме

та е непосилно защото няма количества , 

които да бъдат предложени и защото ц

ната, която се получава на агнешкото на 

вътрешния пазар е по-атрактивна отко

кото тя може да бъде достигната

Към момента заплахите отвън върху мес

ните производители не са осезаеми, но при 

всички положения външната конкуренция 

действа възпиращо върху ръста на

на агнешкото месо на местния пазар. П

последните 5-6 години 

между 5-7% годишно и едва към 2015

год. се спря между 5 – 6 лв/кг. живо тегло.

Другата голяма опора на овцевъдств

то в настоящем е подкрепата по І стълб

ОСП - като само по обвързаните схеми за 

подкрепа помощта може да надвиши 110 

лв. на овца. Въпреки чувствителното н

растване на субсидирането през последн

те 2 години, все още овцевъдите в Бълг

рия получават между 3 и 

отколкото аналогични по размер

колеги във Франция, например. С

субсидиране там на стопанство специал

зирано в овцевъдството през 2013 год. 

възлиза общо на 30,4 хил. евро

размер само на овцете майки около 35 гл

ви.  
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високи от тези в Румъ-

основно се търгуват „тежки” 

, докато в България се отглеждат 

„леки” от млечни породи агнета. Именно 

тавана на цените, които сме достигнали в 

страната са и пречка да не се прави почти 

никакъв износ, а това, което се изнася, до 

голяма степен е реекспорт. Преди няколко 

години се заговори за възстановяване на 

позиции в Арабския свят, но това по 

настоящем не може да се разглежда като 

Възможностите на страната за завръ-

щане на международните пазари в момен-

та е непосилно защото няма количества , 

които да бъдат предложени и защото це-

получава на агнешкото на 

атрактивна откол-

достигната при износ. 

Към момента заплахите отвън върху мест-

ните производители не са осезаеми, но при 

всички положения външната конкуренция 

действа възпиращо върху ръста на цените 

на местния пазар. През 

6 години цената растеше с 

7% годишно и едва към 2015-2016 

6 лв/кг. живо тегло. 

Другата голяма опора на овцевъдство-

то в настоящем е подкрепата по І стълб на 

ато само по обвързаните схеми за 

може да надвиши 110 

Въпреки чувствителното на-

растване на субсидирането през последни-

те 2 години, все още овцевъдите в Бълга-

и 4 пъти по-малко 

отколкото аналогични по размер техни 

например. Средното 

на стопанство специали-

зирано в овцевъдството през 2013 год. 

30,4 хил. евро, при среден 

размер само на овцете майки около 35 гла-
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Производство и търговия с агнешко (овче) месо

 2015 

Овце, месодайни 92,45 

Агнета 1000 

Овце 1344 

Внос овце 1,77 

Внос агнета 171,1

0 

Износ овце 0,41 

Износ агнета - 

Брой заклани животни, милиона

Овце –майки и 

други овце 71,70 

Агнета 908,7

0 

Овче и агнешко месо, хиляди тона

Овче месо, общо 1,69 

Агнешко месо 8,21 

Овче, добивано в 

кланици 0,78 

Агнешко, доби-

вано в кланици 1,51 

Овче, добивано 

във фермите 0,92 

Агнешко, доби-

вано във ферми-

те 6,70 

Износ на агнеш-

ко и овче месо 1,69 

Внос на агнешко 

и овче месо 0,74 

Запаси 0,17 

Вътрешно потребление, хиляди тона

Вътрешно пот-

ребление 8,87 

Цена, живи агне-

та 5005 

Цена на дребно, 

агнешко месо 13240 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

− Говедовъдство у нас и в частност ме

ното говедовъдство е определено, като 

един от секторите с най

проблеми. Въпреки предприетите ме
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и търговия с агнешко (овче) месо 

2016 2017 2018 2019 

Брой животни, хиляди 

85,15 88,84 89,32 86,96 

1114 1126 1119 1101 

1320 1332 1321 1301 

1,40 1,43 1,42 1,39 

102,82 103,13 102,23 100,77 

3,32 3,39 3,33 3,21 

12,39 13,03 12,63 11,74 

Брой заклани животни, милиона 

69,84 68,234 68,22 69,47 

972,45 984,854 976,44 958,32 

Овче и агнешко месо, хиляди тона 

1,51 1,49 1,52 1,56 

8,09 8,35 8,30 8,29 

1,08 1,08 1,08 1,09 

1,35 1,42 1,40 1,39 

0,43 0,42 0,44 0,47 

6,75 6,93 6,89 6,89 

1,92 1,96 1,92 1,89 

1,44 1,32 1,49 1,69 

0,109 0,110 0,109 0,109 

Вътрешно потребление, хиляди тона 

9,17 9,21 9,39 9,66 

Цени, лв/тон 

4818 4960 4922 4805 

13636 13978 13998 13840 

Говедовъдство у нас и в частност мес-

ното говедовъдство е определено, като 

секторите с най-сериозни 

проблеми. Въпреки предприетите мер-

ки за подпомагане на фермерите, все 

още броят на говедата със специализ

рано месодайно направление е твърде 
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2020 2021 

 85,29 94,47 

 1080 1082 

 1276 1265 

 1,36 1,39 

 99,15 98,67 

 3,07 3,01 

 10,68 10,74 

 69,07 70,16 

 

936,8

6 937,46 

 1,61 1,69 

 8,10 8,15 

 1,09 1,11 

 1,34 1,35 

 0,51 0,57 

 6,76 6,79 

 1,82 1,80 

 2,05 2,21 

 0,107 0,106 

 9,93 10,25 

 4796 4752 

 13926 13945 

 

ки за подпомагане на фермерите, все 

още броят на говедата със специализи-

рано месодайно направление е твърде 
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малък и не може да задоволи търсенето 

от страна на месопреработвателите;

− Друг проблем е свързан с малкия брой 

животни, предавани в кланиците. 

Именно при говедата се наблюдава г

лям процент на животни, които се к

лят във фермите и не попадат в търго

ската мрежа или преработвателните 

предприятия. Силно е застъпена тази 

практика и при овцевъдство

вече придобива изключително местно 

значение, за задоволяване на вътре

ните нужди; 

− Една от основните слабости на прои

водството на месо е именно в кланиц

те, като изкупната цена на живи ж

вотни в страната е сред най

когато месото напусне кланицата, ц

ната му вече е над цената на това месо в 

други страни, преки конкуренти;

− Заплащането на живо тегло, е причина 

цените да са сред най-ниските в ЕС, к

то ако се въведе система за оценка на 

качеството на добитото месо и запл

щане съответстващо на това качество, 

цените биха били различни;

− При свинското и пилешкото месо се 

наблюдава висока интеграция на от

леждането и клането на животните, к

ето осигурява икономии от мащаб. Част 

от стопанствата притежават и земи, на 

които произвеждат и фуражни кул

− Липсата на изградена мрежа и инте

рираност в производството ограничава 

възможностите за развитие. Високите 

цени на телешкото и агнешкото допъ

нително затрудняват развитието на 

секторите, тъй като ограничават по

ребителското търсене. Месопрерабо

вателната промишленост разчита по
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малък и не може да задоволи търсенето 

от страна на месопреработвателите; 

вързан с малкия брой 

животни, предавани в кланиците. 

Именно при говедата се наблюдава го-

лям процент на животни, които се ко-

лят във фермите и не попадат в търгов-

ската мрежа или преработвателните 

предприятия. Силно е застъпена тази 

практика и при овцевъдството, което 

вече придобива изключително местно 

значение, за задоволяване на вътреш-

Една от основните слабости на произ-

водството на месо е именно в кланици-

те, като изкупната цена на живи жи-

вотни в страната е сред най-ниските, но 

не кланицата, це-

ната му вече е над цената на това месо в 

други страни, преки конкуренти; 

Заплащането на живо тегло, е причина 

ниските в ЕС, ка-

то ако се въведе система за оценка на 

качеството на добитото месо и запла-

на това качество, 

цените биха били различни; 

При свинското и пилешкото месо се 

наблюдава висока интеграция на отг-

леждането и клането на животните, ко-

ето осигурява икономии от мащаб. Част 

от стопанствата притежават и земи, на 

които произвеждат и фуражни култури; 

Липсата на изградена мрежа и интег-

рираност в производството ограничава 

възможностите за развитие. Високите 

цени на телешкото и агнешкото допъл-

нително затрудняват развитието на 

секторите, тъй като ограничават пот-

ребителското търсене. Месопреработ-

ната промишленост разчита поч-

ти изцяло на внос за задоволяване на 

своите нужди от суровина. 

− В България не с неочаква през следв

щите пет години промяна на структ

рата на стадата. Въпреки интереса 

отглеждане на говеда от месодайни п

роди, те все още са твърде малко и м

сото ще продължи да бъде добивано от 

животни от стадата с млечно напра

ление.  

− Очакванията са консумацията на с

ско да продължи да расте, поради з

държането на цените на ниски нива. 

Това обаче ще създава трудности пред 

производителите, които следва да се 

съсредоточат в оптимизиране на пр

изводството си. Увеличаването на пр

дуктивността на свинете и на плодов

тостта на свинете-майки ще създава 

възможност за развитие на производ

твото в бъдеще 

− България ще продължава да увеличава 

и производството на пилешко заради 

добрата световна конюнктура и раст

щото вътрешно потребление.

в световен мащаб ще пада все повече 

върху начина на отглеждане на живо

ните и спазването на изискванията за 

хуманно отношение, което би могло да 

доведе до допълнителни разходи за 

производителите.. 

− Производството на агнешко месо ще 

продължи да бъде ограничено и осно

ните канали за реализация ще продъ

жат да бъдат директните продажби. 

− Недостигът на работна ръка

жава да бъде важен 

тор пред развитието на 

новъдство. 

2000 – 2015, НСИ  

(CAPA) 

ти изцяло на внос за задоволяване на 

своите нужди от суровина.  

еочаква през следва-

щите пет години промяна на структу-

рата на стадата. Въпреки интереса към 

говеда от месодайни по-

твърде малко и ме-

сото ще продължи да бъде добивано от 

стадата с млечно направ-

Очакванията са консумацията на свин-

да продължи да расте, поради за-

държането на цените на ниски нива. 

Това обаче ще създава трудности пред 

които следва да се 

съсредоточат в оптимизиране на про-

изводството си. Увеличаването на про-

дуктивността на свинете и на плодови-

майки ще създава 

възможност за развитие на производс-

ългария ще продължава да увеличава 

ството на пилешко заради 

добрата световна конюнктура и растя-

щото вътрешно потребление. Фокусът 

в световен мащаб ще пада все повече 

върху начина на отглеждане на живот-

ните и спазването на изискванията за 

хуманно отношение, което би могло да 

ителни разходи за 

Производството на агнешко месо ще 

ограничено и основ-

ните канали за реализация ще продъл-

жат да бъдат директните продажби.  

на работна ръка продъл-

жава да бъде важен ограничаващ фак-

тор пред развитието на цялото живот-
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