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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад е изготвен от екип 

на Центъра за икономически изследвания 

в селското стопанство - САРА 

основни предвиждания за развитието и 

перспективите пред развитие на месода

ното животновъдство и добива на месо в 

България. Целта е да се очертаят

рочни предвиждания за очакваните те

денции в сектор „Месо” до 2022 година

база най-вероятен сценарий. Най

сценарий в методиката на САРА е този, 

който има най-голям шанс да се случи, ко

то се определя на основата на 

обусловеност. Историческата обусловеност 

в разработените иконометрични модели 

на САРА сработва чрез проектиране на б

дещите предвиждания на основата на р

ферентни периоди, еластичности и пар

метри на променливите. 

При проектирането на по

по-отдалечени времеви перио

историческата обусловеност се вземат 

предвид и всички известни събития и фа

ти, свързани с политиката, икономическ

та среда, регулаторните условия и техн

логичните тенденции, които предстоят да 

се случат и които ще повлияят на резулт

тите. Представяните резултати от пре

вижданията се стремят да покажат с дост

тъчна надеждност какво ще се случи и как 

ще се променят основните показатели в 

сектор „Месо” и могат да служат като про

ноза в краткосрочен аспект –

в средносрочен период (след

години) да покажат тренда на развитие 

при настоящите условия и известни допу

кания. 

Предимствата на това моделиране и 

на правените предвиждания е, че се пост

га квантифициране на резултатите, което 

позволява тяхното остойностяване

ляващо съпоставяне между различни сц

нарии, повишаващо обективността и огр

ничаващо субективността, но при запазв

не на експертното участие. Тълкуването на 

резултатите има своите специфики, като 
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е изготвен от екип 

на Центъра за икономически изследвания 

САРА и разкрива 

основни предвиждания за развитието и 

перспективите пред развитие на месодай-

ното животновъдство и добива на месо в 

се очертаят среднос-

за очакваните тен-

до 2022 година, на 

вероятен сценарий. Най-вероятен 

сценарий в методиката на САРА е този, 

голям шанс да се случи, кое-

то се определя на основата на историческа 

ческата обусловеност 

в разработените иконометрични модели 

на САРА сработва чрез проектиране на бъ-

дещите предвиждания на основата на ре-

ферентни периоди, еластичности и пара-

При проектирането на по-близките и 

отдалечени времеви периоди, освен 

историческата обусловеност се вземат 

предвид и всички известни събития и фак-

ти, свързани с политиката, икономическа-

та среда, регулаторните условия и техно-

логичните тенденции, които предстоят да 

се случат и които ще повлияят на резулта-

авяните резултати от пред-

се стремят да покажат с доста-

тъчна надеждност какво ще се случи и как 

ще се променят основните показатели в 

сектор „Месо” и могат да служат като прог-

– до 1 година, а 

в средносрочен период (следващите 4-5 

години) да покажат тренда на развитие 

при настоящите условия и известни допус-

Предимствата на това моделиране и 

на правените предвиждания е, че се пости-

га квантифициране на резултатите, което 

позволява тяхното остойностяване, позво-

ъпоставяне между различни сце-

нарии, повишаващо обективността и огра-

ничаващо субективността, но при запазва-

не на експертното участие. Тълкуването на 

резултатите има своите специфики, като в 

бъдещ и средносрочен хоризонт

да се гледат толкова цифро

а внимание трябва да се обърне на резу

татите от тенденциите. 

прилаганите модели е надеждността на 

резултатите. Надеждността се измерва в 

две посоки – разкриване на 

менение на следените показатели и то

ността на изменение. Разработените мод

ли на САРА, включително и този в сектор 

„Месо” показват добри резултати по отн

шение и на предвиждане на посоката и на 

точността на следените показатели, отч

тайки съществуването на грешки.

Независимо от наличието на грешки в 

нашите модели, което се дължи на въ

решни (нуждата от допълнително подо

ряване на моделите) и на външни причини 

(непридвидимост на средата, слабости в 

статистиката, ограниченост на информ

цията), те остават най-добрият научен и 

изследователски инструмент з

бъдещи тенденции и перспективи и за 

сравняване на сценарий за действия.

Използваната методика се базира на 

принципите за частично равновесно мод

лиране. Връзката с глобалните 

осъществява посредством ценовите връзки, 

като българския пазар е свързан непосре

ствено с европейските цени за различните 

видове меса, което служи за управление на 

търсенето и предлагането в България. Е

ропейските цени на отделните меса са 

доставяни от Изследователския институт 

по храни и аграрна политика 

Университета Мисури. Разработените и 

прилагани от САРА модели ползват осно

ните принципи на моделирането, прилаг

ни от FAPRI, но те са съществено

ни и адаптирани към националните сп

цифики, среда и нужди. 

ници на данни са, както национални

МЗХ (отдел „Агростатистика”)

дународни източници –, Е
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бъдещ и средносрочен хоризонт, не трябва 

се гледат толкова цифровите стойности, 

а внимание трябва да се обърне на резул-

 Най-важното при 

прилаганите модели е надеждността на 

. Надеждността се измерва в 

разкриване на вектора на из-

менение на следените показатели и точ-

Разработените моде-

ли на САРА, включително и този в сектор 

„Месо” показват добри резултати по отно-

шение и на предвиждане на посоката и на 

точността на следените показатели, отчи-

тайки съществуването на грешки. 

Независимо от наличието на грешки в 

нашите модели, което се дължи на вът-

решни (нуждата от допълнително подоб-

) и на външни причини 

(непридвидимост на средата, слабости в 

статистиката, ограниченост на информа-

добрият научен и 

изследователски инструмент за оценка на 

бъдещи тенденции и перспективи и за 

сравняване на сценарий за действия. 

методика се базира на 

принципите за частично равновесно моде-

Връзката с глобалните пазари се 

осъществява посредством ценовите връзки, 

пазар е свързан непосред-

ствено с европейските цени за различните 

видове меса, което служи за управление на 

търсенето и предлагането в България. Ев-

ропейските цени на отделните меса са пре-

от Изследователския институт 

по храни и аграрна политика – FAPRI, към 

Университета Мисури. Разработените и 

прилагани от САРА модели ползват основ-

ните принципи на моделирането, прилага-

съществено промене-

ни и адаптирани към националните спе-

нужди. Основните източ-

акто национални НСИ, 

ел „Агростатистика”), така и меж-

, Евростат, ЕК и др. 



ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕС

CENTER FOR AGRI

 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДОПУСКАНИЯ

Актуализираните предвиждания 

включват очакванията за развитието 

макроикономическата рамка на страната. 

Включени са данни за БВП, население, 

ционален доход, валутни курсове, инфл

ция и т.н. Предвижданията за тяхното ра

витие се базират на външни източници

IHS Global Insight и са съобразени с 

нални източници и държавни прогнози.

Външни източници на информация озн

чава, че бъдещите стойности по тези пок

затели не се генерират от самите модели, а 

биват вземани наготово от други източн

ци. Тези макроикономически променливи 

въздействат, както върху предлагането, 

най-вече посредством валутните пазари

разходния дефлатор, така и 

лението, посредством доходите, 

ята, безработицата и населението.

ният дефлатор включва изменението на 

цените на основните средства за произво

ство в земеделието (горива, електроене

гия, фуражи, ветеринарни разходи и др)

като историческите данни са взети от НСИ, 

 

Таблица 1. Предвиждания на основни макроикономически показатели

Източник: САРА, на основата на прогнози от 

 

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ 201

Очаква се през 2018 г. производството 

на месо в глобален план да нараства.

нително ниските цени на фуражите са в

дещ стимул за разширяване производств

 

Номинален БВП 

(млн.лв.) 

Население  (млн.) 

Обменен курс лв./долар 

Реален БВП/човек, (лв.) 

Средногодишна инфла-

ция, (%) 

Разходен дефлатор в 

земеделието, 2010=1 
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ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДОПУСКАНИЯ 

Актуализираните предвиждания 

очакванията за развитието на 

рамка на страната. 

, население, на-

, валутни курсове, инфла-

редвижданията за тяхното раз-

ъншни източници –

и са съобразени с нацио-

нални източници и държавни прогнози. 

Външни източници на информация озна-

чава, че бъдещите стойности по тези пока-

затели не се генерират от самите модели, а 

вземани наготово от други източни-

Тези макроикономически променливи 

както върху предлагането, 

вече посредством валутните пазари и 

 върху потреб-

лението, посредством доходите, инфлаци-

безработицата и населението. Разход-

включва изменението на 

дства за производ-

(горива, електроенер-

гия, фуражи, ветеринарни разходи и др), 

като историческите данни са взети от НСИ, 

а бъдещото изменение на индекса е 

ван от IHS Global Insight.  

Като цяло, българската

все повече свързана със световната

ропейска постига добри резултати

ледните 2-3 години, което

продължи и през 2018 г. Световната

номика нарасна с около 3%, 

ЕС е около 2,2%, а в Китай

те на земеделските производители

товен мащаб са добри, заради

и покачили се изкупни цени

щите се на ниски равнища

са на климатични катаклизми

застрашат тяхната устойчивост

икономическа среда - увеличаване

ходите и намаляване на бедн

та подкрепя основно потреблението

месо, което е с по-голяма

към доходите. Това се наблюдава

гария, където независимо от

крайните цени на месото през

вишаването на доходите поддържа

нето над предлагането. 

Предвиждания на основни макроикономически показатели 

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

ЕНЦИИ ПРЕЗ 2018 

Очаква се през 2018 г. производството 

есо в глобален план да нараства. Срав-

ниските цени на фуражите са во-

разширяване производстве-

ния капацитет и понижаване на себесто

ността. Прогнозираният ръст в предлаг

нето ще се отрази върху световния сток

обмен, изостряйки конкуренцията между 

2017 2018 2019 2020 

95043 97324 99659 102051 

7,02 6,95 6,90 6,85 

1,81 1,75 1,70 1,60 

13311 13673 14012 14545 

1,76 2,35 3,14 2,48 

1,08 1,11 1,15 1,17 

(CAPA) 

а бъдещото изменение на индекса е полз-

 

българската икономика, 

а със световната и ев-

постига добри резултати в пос-

което се очаква да 

през 2018 г. Световната ико-

с около 3%, като ръстът в 

а в Китай 6,8%. Доходи-

земеделските производители в све-

добри, заради стабилните 

изкупни цени и задържа-

ниски равнища разходи и лип-

климатични катаклизми, който да 

тяхната устойчивост. Добрата 

увеличаване на до-

намаляване на бедността по све-

основно потреблението на 

голяма чувствителност 

Това се наблюдава и в Бъл-

независимо от лекия ръст на 

на месото през 2017 г., по-

доходите поддържа търсе-

Insight, НСИ и национални експертни оценки 

 
и понижаване на себестой-

ността. Прогнозираният ръст в предлага-

нето ще се отрази върху световния стоко-

обмен, изостряйки конкуренцията между 

 2021 2022 

 104501 107009 

 6,78 6,73 

 1,55 1,50 

 15073 15585 

 2,20 2,06 

 1,19 1,21 
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отделните държави. Повишеното прои

водство ще окаже натиск върху ценовото 

равнище, поради по-бавното нарастване на 

потребителското търсене. 

понижение на реализационните цени ще се 

отрази отрицателно върху икономическ

те резултати от дейността на селскост

панските производители. 

На основа прогнозните данни на 

за трите основни вида месо през 2018 г. се 

предвижда световното производство да се 

увеличи с 1,6% на годишна база. Най

темп на растеж се очаква при производс

вото на говеждо и телешко месо (2%), ко

то се прогнозира да достигне 6

Количеството на продукцията от лидера в 

световен мащаб – САЩ, нарасна до 

тона през 2017 г., като това е най

ниво за последните девет години. Предвид 

тенденцията на разширяване на стадата, 

през 2018 г. се прогнозира увеличаване на 

производството с около 3%. 

цени са основното конкурентно предимс

во на производителите от САЩ спрямо в

дещите конкуренти на международния 

пазар – Австралия и Бразилия, което ст

мулира разширяването на износа.

След три поредни години на спад в 

производството на говеждо и телешко м

со, в Бразилия и Аржентина се наблюдава 

темп на растеж, който ще продължи и през 

2018 г. Слабият реал, по-ниските прои

водствени разходи и близостта до важните 

пазари за внос са основните фактори, ко

то ще поддържат позициите на 

като един от водещите производители в 

глобален план. Постепенно възстановяв

не на производството се очаква и в Австр

лия, където голяма част от стадата бяха 

ликвидирани през последните две години, 

поради неблагоприятните последици от 

сушата. 

Производството на говеждо и телешко 

месо в ЕС отбеляза слабо увеличение през 

2017 г. (с 0,4%), като се прогнозира те

денцията да продължи и през настоящата 

година. Ръстът в производството стимул
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отделните държави. Повишеното произ-

водство ще окаже натиск върху ценовото 

бавното нарастване на 

 Възможното 

понижение на реализационните цени ще се 

отрази отрицателно върху икономически-

те резултати от дейността на селскосто-

На основа прогнозните данни на USDA 

за трите основни вида месо през 2018 г. се 

предвижда световното производство да се 

увеличи с 1,6% на годишна база. Най-висок 

темп на растеж се очаква при производст-

вото на говеждо и телешко месо (2%), кое-

да достигне 63 млн. тона. 

Количеството на продукцията от лидера в 

нарасна до 12,1 млн. 

тона през 2017 г., като това е най-високото 

ниво за последните девет години. Предвид 

тенденцията на разширяване на стадата, 

зира увеличаване на 

производството с около 3%. По-ниските 

цени са основното конкурентно предимст-

во на производителите от САЩ спрямо во-

дещите конкуренти на международния 

Австралия и Бразилия, което сти-

мулира разширяването на износа. 

години на спад в 

производството на говеждо и телешко ме-

в Бразилия и Аржентина се наблюдава 

темп на растеж, който ще продължи и през 

ниските произ-

водствени разходи и близостта до важните 

са основните фактори, кои-

ще поддържат позициите на Бразилия 

като един от водещите производители в 

глобален план. Постепенно възстановява-

не на производството се очаква и в Австра-

лия, където голяма част от стадата бяха 

ликвидирани през последните две години, 

те последици от 

Производството на говеждо и телешко 

месо в ЕС отбеляза слабо увеличение през 

2017 г. (с 0,4%), като се прогнозира тен-

денцията да продължи и през настоящата 

в производството стимули-

ра експорта, като отчетеното увеличен

количествено изражение (вкл. износа на 

живи животни) е с 10% в сравнение с 2016 

г. Очакваното нарастване на производс

вото на говеждо и телешко месо в глобален 

план вероятно ще понижи равнището на 

световните цени, което ще окаже натиск 

върху цените на производител в ЕС.

Световното производство на свинско 

месо се очаква да достигне 113 млн. тона 

(увеличение с 2%), дължащо се главно на 

позитивните темпове на развитие в Китай, 

САЩ и Бразилия. Въвеждането през 2015 г. 

на строги изисквания във връзка с оп

нето на околната среда, доведе до прес

руктуриране на китайското свиневъдство 

и ликвидацията на множество малки ст

панства. В същото време, необходимостта 

от големи по размер инвестиции в отговор 

на въведените стандарти повиши степента 

на консолидация в сектора, което осигури 

нарастване количеството на продукцията с 

близо 1% през 2017 г. Възможностите за 

повишаване ефективността на основа ик

номии от мащаба в големите свинеферми 

ще движи растежа на китайското 

водство и в следващите години.

Започналото през 2017 г. свиване на 

вноса на свинско месо в Китай ще продъ

жи и през настоящата година, но предвид 

растежа на консумацията и повишените 

потребности на преработвателите, очакв

нията са стойности на импорта да се з

държат сравнително високи 

щето от 2015 г. 

Неблагоприятно явление за европей

ките производители на свинско месо е ре

лизирания спад в износа през изминалата 

година, като най-голямо е намалението на 

изнесените количества за китайския пазар 

– с 26%. Основна причина са по

цени, поддържани от водещите конкуре

ти - САЩ и Канада. 

 

В резултат от намалението на износа, 

цените на тон кланично тегло в ЕС запо

наха да се понижават след до равнища по

(CAPA) 

ра експорта, като отчетеното увеличение в 

количествено изражение (вкл. износа на 

% в сравнение с 2016 

г. Очакваното нарастване на производст-

вото на говеждо и телешко месо в глобален 

план вероятно ще понижи равнището на 

световните цени, което ще окаже натиск и 

на производител в ЕС. 

Световното производство на свинско 

месо се очаква да достигне 113 млн. тона 

%), дължащо се главно на 

позитивните темпове на развитие в Китай, 

САЩ и Бразилия. Въвеждането през 2015 г. 

на строги изисквания във връзка с опазва-

нето на околната среда, доведе до прест-

руктуриране на китайското свиневъдство 

и ликвидацията на множество малки сто-

панства. В същото време, необходимостта 

от големи по размер инвестиции в отговор 

на въведените стандарти повиши степента 

в сектора, което осигури 

нарастване количеството на продукцията с 

близо 1% през 2017 г. Възможностите за 

повишаване ефективността на основа ико-

номии от мащаба в големите свинеферми 

китайското произ-

и в следващите години. 

ото през 2017 г. свиване на 

вноса на свинско месо в Китай ще продъл-

жи и през настоящата година, но предвид 

растежа на консумацията и повишените 

потребности на преработвателите, очаква-

нията са стойности на импорта да се за-

държат сравнително високи - над равни-

Неблагоприятно явление за европейс-

ките производители на свинско месо е реа-

лизирания спад в износа през изминалата 

голямо е намалението на 

изнесените количества за китайския пазар 

с 26%. Основна причина са по-ниските 

и, поддържани от водещите конкурен-

В резултат от намалението на износа, 

цените на тон кланично тегло в ЕС започ-

наха да се понижават след до равнища по-
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ниски от отчетените през 2016 г.

миналата година производството на сви

ско месо в ЕС отбеляза слаб спад, но оча

ванията са за повишение с около 1% през 

2018 г., обосновано от нарасналия брой на 

отглежданите животни в Испания, Ниде

 

Таблица 2. Световно производство, консумация и търговия на основните групи меса

2013 201

Говеждо и 

телешко 60,535 60,815

Свинско 108,850 110,652

Пилешко 84,407 86

Общо 253,792 25

Говеждо и 

телешко 

 

58,742 58

Свинско 108,466 10

Пилешко 82,892 85

Общо 250,100 25

Говеждо и 

телешко 

 

7,445 7,

Свинско 6,610 6,

Пилешко 8,694 8,

Общо 22,749 23

Говеждо и 

телешко 

 

9,239 9,

Свинско 7,011 6

Пилешко 10,275 10,

Общо 26,525 27,463

и – изчислено, п – прогноза 
Източник: USDA, 2017,Livestock and Poultry: World markets and Trade, October 201

 
Производството на пилешко месо в 

глобален план се предвижда да 

91,3 млн. тона (ръст с 1,2%). 

те за разширяване на експорта са 

причина за очакваното повишение 

изводството в САЩ (с 1,2%) 

2,3%), докато ръста на предлагането от 

държавите-членки на ЕС (с 1,5%

(с 4,5%) ще бъде движен предимно 

тежа на вътрешното потребле
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ниски от отчетените през 2016 г. През из-

миналата година производството на свин-

в ЕС отбеляза слаб спад, но очак-

ванията са за повишение с около 1% през 

2018 г., обосновано от нарасналия брой на 

отглежданите животни в Испания, Нидер-

ландия и Полша. Стабилната ценова ко

куренция и очакванията за увеличаване на 

предлагането от страна на 

държави ще задържат ръста на европей

ките цени на едро на свинско месо.

Световно производство, консумация и търговия на основните групи меса

2014 2015 2016 2017 201

Производство, млн. тона кл. тегло 

60,815 59,699 60,443 61,373 6

10,652 110,618 109,969 111,034 11

6,765 89,126 89,098 90,175 9

258,232 259,443 259,510 262,582 26

Консумация, млн. тона кл. тегло 

 

8,749 

 

57,819 

 

58,714 

 

59,362 60,550

109,964 110,148 109,667 110,588 11

5,154 87,349 87,368 88,135 8

253,867 255,316 255,749 258,085 262,225

Внос, млн. тона кл. тегло 

 

7,890 

 

7,631 

 

7,691 

 

7,748 

6,341 6,718 7,973 7,879 

8,902 8,592 8,939 9,050 

3,133 22,941 24,603 24,677 25,3

Износ, млн. тона кл. тегло 

 

9,997 

 

9,545 

 

9,422 

 

9,791 10,056

6,988 7,235 8,320 8,271 

10,478 10,259 10,685 11,079 11,

7,463 27,039 28,427 29,141 29,

Livestock and Poultry: World markets and Trade, October 201

Производството на пилешко месо в 

глобален план се предвижда да достигне 

млн. тона (ръст с 1,2%). Възможности-

те за разширяване на експорта са основна 

повишение на про-

с 1,2%) и Бразилия (с 

, докато ръста на предлагането от 

с 1,5%) и Индия 

предимно от рас-

тежа на вътрешното потребление, като за 

европейските държави увеличението ще 

по-слабо в сравнение с изминалата година.

Бразилия ще продължи да бъде водещ 

износител на пилешко месо (

товния експорт), следвана от САЩ (

и ЕС (11,2%). В глобален план Япония е 

най-големият пазар за внос, но очаквани

та са през 2018 г. импортните количества 

да бъдат ограничени слабо.

причинени от наличието на огнища на 

птичи грип в Китай доведоха до спад в 

(CAPA) 

ландия и Полша. Стабилната ценова кон-

куренция и очакванията за увеличаване на 

предлагането от страна на конкурентните 

държави ще задържат ръста на европейс-

ките цени на едро на свинско месо. 

Световно производство, консумация и търговия на основните групи меса 

2018 (п) 

Изменение 

2018/2017 

62,554 1,92% 

113,070 1,83% 

91,278 1,22% 

266,902 1,65% 

 

60,550 2,00% 

112,584 1,80% 

89,091 1,08% 

62,225 1,60% 

 

7,992 3,15% 

8,048 2,14% 

9,274 2,48% 

25,314 2,58% 

 

10,056 2,71% 

8,484 2,58% 

11,444 3,29% 

29,984 2,89% 

Livestock and Poultry: World markets and Trade, October 2017 

европейските държави увеличението ще e 

слабо в сравнение с изминалата година. 

Бразилия ще продължи да бъде водещ 

износител на пилешко месо (36,3% от све-

вана от САЩ (27,9%) 

В глобален план Япония е 

големият пазар за внос, но очаквания-

та са през 2018 г. импортните количества 

да бъдат ограничени слабо. Проблемите, 

причинени от наличието на огнища на 

птичи грип в Китай доведоха до спад в 
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производството и от 2016 г. страната по

тоянно увеличава вноса си, което ще пр

дължи и през настоящата година. 

зираният по-силен растеж на производс

вото, респективно износа, спрямо вноса в 

глобален план провокира очаквания за 

спад в ценовото равнище. 

Световното производство на агнешко 

месо през 2017 г. се увеличи с около 0,6% 

до 14,5 млн. тона. Темпът 

очаква да продължи и през 2018 г

производители в световен мащаб са Китай, 

Индия, Пакистан, Нигерия, Алжир и дър

 

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. Месодайното говедовъдство е ед

от най-маргинализираните нап

сектор „Месо”, като до нетолкова далечн

то минало е липсвала чиста месодайна л

ния на производство на говеждо месо. В 

страната исторически няма традиции в 

отглеждането на месодайни породи говеда, 

като основната част от добиваното гове

до месо, е идвало и продължава да е така, 

от млечното говедовъдство. До приеман

то на страната в ЕС, броят на кравите с 

месно направление в страната е около 10

12 хил., което представлява около 3

общия брой на кравите. 

Причините за това са, че търсенето на 

такова месо не е толкова разпространено, 

което от една страна се дължи на знач

телно по-високата цена, в сравнение с 

всички други видове меса от една страна, а 

от друга, че исторически по-

и предпочитано за домашна консумация е 

телешкото, докато самото говеждо е и

ползвано основно в месопреработката. В 

световен мащаб, говеждото и телешко месо 

представлява около 1/2 от най

разпространеното свинско месо, докато у 
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изводството и от 2016 г. страната пос-

, което ще про-

дължи и през настоящата година. Прогно-

силен растеж на производст-

вото, респективно износа, спрямо вноса в 

глобален план провокира очаквания за 

ветовното производство на агнешко 

месо през 2017 г. се увеличи с около 0,6% 

 на растеж се 

дължи и през 2018 г. Основни 

производители в световен мащаб са Китай, 

Индия, Пакистан, Нигерия, Алжир и държ-

вите от Субсахарска Африка, които осиг

ряват около 80% от продукцията. Водещо 

значение за международната търговия

обаче, имат Австралия и Нова Зеландия, 

които предоставят близо 75% от г

ния експорт средно за периода 2015

Очакванията са двете държави да 

рят предлагането си през настоящата г

дина. В условията на растящи производс

во и износ при ограничен внос, очак

та са цените на едро в ЕС д

сокото си ниво. 

МЕСО 

Актуализираните предвиждания за 

развитието на производството и търгови-

ята на говеждо и телешко месо в България 

бяха направени на базата на разработените 

частично равновесни иконометрични мо-

Месодайното говедовъдство е едно 

направления в 

сектор „Месо”, като до нетолкова далечно-

минало е липсвала чиста месодайна ли-

ния на производство на говеждо месо. В 

страната исторически няма традиции в 

отглеждането на месодайни породи говеда, 

като основната част от добиваното говеж-

идвало и продължава да е така, 

от млечното говедовъдство. До приемане-

то на страната в ЕС, броят на кравите с 

месно направление в страната е около 10-

12 хил., което представлява около 3-4% от 

Причините за това са, че търсенето на 

ова месо не е толкова разпространено, 

което от една страна се дължи на значи-

високата цена, в сравнение с 

всички други видове меса от една страна, а 

-разпознаваемо 

и предпочитано за домашна консумация е 

самото говеждо е из-

ползвано основно в месопреработката. В 

световен мащаб, говеждото и телешко месо 

около 1/2 от най-

разпространеното свинско месо, докато у 

нас то е едва на 20% от производството на 

свинско месо.  

В годините след присъединяване

страната в ЕС, броят на регистрираните 

говеда за месо непрекъснато се увеличава. 

Причините за това се коренят основно не 

от икономически и пазарни мотиви, а от 

прилаганата система на подпомагане от 

една страна, а от друга на засилване на 

изискванията към производството на мл

ко от говедовъдството, което 

много от неотговарящите на изискванията 

стопанствата да регистрират животните 

като месодайни. Броят на кравите с мес

дайно направление през 201

до 85,8 хил., а по първоначални 

МЗХГ, техният брой ще се увеличи и през 

2017 година и може да надмине 90 хил.бр

По същество, под това направление и зад 

този брой животни към момента основно 

стоят животни от различни породи, които 

нямат стоково предназначение

животни в стопанства, които не отговарят 

на изискванията за производство на мляко.

Въпреки растящия интерес към сп

циализираните месодайни породи говеда, 

техният брой е изключително малък 

132 бр. са под селекционен контрол 

2017 г., по данни на МЗХГ

очаквания за сериозно присъствие

носрочна перспектива.  

(CAPA) 

Африка, които осигу-

ряват около 80% от продукцията. Водещо 

значение за международната търговия, 

имат Австралия и Нова Зеландия, 

близо 75% от глобал-

ния експорт средно за периода 2015-16 г. 

Очакванията са двете държави да разши-

през настоящата го-

В условията на растящи производст-

во и износ при ограничен внос, очаквания-

та са цените на едро в ЕС да задържат ви-

 
нас то е едва на 20% от производството на 

В годините след присъединяването на 

страната в ЕС, броят на регистрираните 

говеда за месо непрекъснато се увеличава. 

Причините за това се коренят основно не 

от икономически и пазарни мотиви, а от 

прилаганата система на подпомагане от 

една страна, а от друга на засилване на 

производството на мля-

ко от говедовъдството, което принуждава 

много от неотговарящите на изискванията 

стопанствата да регистрират животните 

на кравите с месо-

дайно направление през 2016 г. нараства 

85,8 хил., а по първоначални оценки на 

МЗХГ, техният брой ще се увеличи и през 

и може да надмине 90 хил.бр. 

под това направление и зад 

този брой животни към момента основно 

стоят животни от различни породи, които 

нямат стоково предназначение или млечни 

в стопанства, които не отговарят 

на изискванията за производство на мляко. 

Въпреки растящия интерес към спе-

циализираните месодайни породи говеда, 

техният брой е изключително малък – 7 

са под селекционен контрол през 

Г, което не създава 

сериозно присъствие в сред-
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Фиг. 2 Брой крави с месно направление, хил. глави, 200

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА

 

С оглед на настоящето положение и 

заради изчерпването на възможностите за 

увеличаване на субсидирането и приема

ки, че трансформационните процеси при 

млекодайното говедовъдство 

ли, не очакваме броят на кравите с 

дайно направление да продължи да расте. 

Напротив, в следващите години, и заради 

несигурното бъдеще на подпомагането и 

заради прекомерно раздутият брой на 

подпомагани животни по схемите за о

вързано подпомагане на месодайно гов

довъдство, което води до намаляване на 

единичните плащания, предвиждаме св

ване на поголовието до средно 70 хил. ж

вотни в следващите 5 години

остава високо на фона кравите от специ

лизирани месни породи и други, предна

начени за същински добив на месо

Общото количество продукция се 

очаква да намалее с близо 1,9 хил. тона до 

края на прогнозния период (Фиг. 3). Сп

дът ще е по-драстичен при произведеното 

телешко месо – с 28% до 6 хил. тона през 

2022 г. Прогнозираното намаление се о

новава на оценките за ограничаване на 

добива в стопанствата, които осигуряват 

преобладаващата част от производството. 

Общото производство на говеждо месо ще 
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но направление, хил. глави, 2007-2022 

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

С оглед на настоящето положение и 

заради изчерпването на възможностите за 

увеличаване на субсидирането и приемай-

ки, че трансформационните процеси при 

млекодайното говедовъдство са напредна-

, не очакваме броят на кравите с месо-

дайно направление да продължи да расте. 

Напротив, в следващите години, и заради 

несигурното бъдеще на подпомагането и 

заради прекомерно раздутият брой на 

подпомагани животни по схемите за об-

вързано подпомагане на месодайно гове-

намаляване на 

единичните плащания, предвиждаме сви-

ване на поголовието до средно 70 хил. жи-

следващите 5 години. Това ниво 

остава високо на фона кравите от специа-

лизирани месни породи и други, предназ-

добив на месо. 

о продукция се 

очаква да намалее с близо 1,9 хил. тона до 

края на прогнозния период (Фиг. 3). Спа-

драстичен при произведеното 

с 28% до 6 хил. тона през 

2022 г. Прогнозираното намаление се ос-

новава на оценките за ограничаване на 

бива в стопанствата, които осигуряват 

преобладаващата част от производството. 

Общото производство на говеждо месо ще 

се увеличава с бавни темпове до 2019 г., 

след което ще отбележи слабо намаление и 

в края на периода се очаква да бъде 9,56 

хил. тона. Годишните колебания в про

нозните количества на продукцията пр

изтичат от оценките за равнището на пр

изводство в стопанствата, докато добивът 

на говеждо месо в кланиците се очаква да е 

сравнително стабилен. 

Количеството на продукцията, реал

зирана извън търговската мрежа (дирек

но от стопанствата на потребителите) ще 

намалява, но нейният относителен дял в 

общото потребено количество ще се запази 

сравнително висок – 38%.

Съгласно официалните данни едва 

36% от общото промишлено производство 

на говеждо месо е класифицирано съгласно 

скалата на ЕС EUROP през 2016 г.

обладаващ е делът на говедата слаб клас 

по конформация (73%) и по степен на з

лоеност (70%). Въпреки 

на тон кланично тегло в страната през п

вечето месеци на изминалата година п

вишаваха нивото на средните за ЕС, но 

ниския клас качество е негатив спрямо 

възможностите за износ.

на България в търговията с говеждо и т

лешко месо в рамките на ЕС е причината за 

Предвиждания
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в края на периода се очаква да бъде 9,56 

ните колебания в прог-

нозните количества на продукцията про-

изтичат от оценките за равнището на про-

изводство в стопанствата, докато добивът 

на говеждо месо в кланиците се очаква да е 

Количеството на продукцията, реали-

ската мрежа (директ-

но от стопанствата на потребителите) ще 

намалява, но нейният относителен дял в 

общото потребено количество ще се запази 

38%. 

Съгласно официалните данни едва 

36% от общото промишлено производство 

ифицирано съгласно 

скалата на ЕС EUROP през 2016 г., като пре-

обладаващ е делът на говедата слаб клас 

по конформация (73%) и по степен на за-

Въпреки това, цените едро 

на тон кланично тегло в страната през по-

вечето месеци на изминалата година пре-

вишаваха нивото на средните за ЕС, но 

е негатив спрямо 

възможностите за износ. Слабото участие 

на България в търговията с говеждо и те-

лешко месо в рамките на ЕС е причината за 

Предвиждания 
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липсата на ценова интегрираност и проя

лението на съществени отклонения спрямо 

тенденциите на европейския пазар.

През следващите пет години се про

нозира цените на едро да се понижават 

постепенно, поради очакванията за нам

ление на изкупните цени на животните. 

Цената на тон кланично тегло говеждо и 

телешко месо през 2018 г. ще се 

4477 лв./тон, което очакваме да покачи 

цената на дребно до 12,5 лв/кг

ният обем на предлагането спрямо по

ребностите на вътрешния пазар

държа цените на дребно високи 

 

Фиг.3.Производство и вътрешно потребление на говеждо месо

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА

Недостигът на говеждо и телешко м

со за задоволяване нуждите на вътрешния 

пазар ще се компенсира от внос. 

данните на НСИ вносът на говеждо

лешко месо се е повишил през 2016 г. с 2,9 

хил. тона. Основен доставчик

ния ни пазар е Полша (3,9 хил. тона), сле

вана от Испания (3,1 хил. тона)

вноса представлява замразено месо. 

ния продължава да е основен доставчик на 

прясно и охладено телешко и говеждо месо, 
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липсата на ценова интегрираност и прояв-

ени отклонения спрямо 

тенденциите на европейския пазар. 

През следващите пет години се прог-

нозира цените на едро да се понижават 

постепенно, поради очакванията за нама-

на изкупните цени на животните. 

Цената на тон кланично тегло говеждо и 

ще се покачи до 

което очакваме да покачи 

цената на дребно до 12,5 лв/кг. Ограниче-

ният обем на предлагането спрямо пот-

тите на вътрешния пазар ще под-

държа цените на дребно високи в среднос-

рочен период – около 12,74 лв./кг, 

11% над нивото от 2016 г.

Вътрешното потребление се очаква да 

намалее до 23,5 хил. тона през 2022 г. 

спрямо 27,2 хил. тона през 2016 г.

зата се основава на намаляващия брой на 

населението в страната, както и на 

ките за съкращаване на об

ство и повишение цените на дребно на т

лешкото месо, които традиционно са по

високи в сравнение с тези на 

видове месо. Бавният темп на растеж на 

доходите ще задържа сравнително ниско 

нивото на консумация на глава от насел

нието – около 2 кг в сравнение с 

средно равнище за държавите от ЕС.

Производство и вътрешно потребление на говеждо месо в България

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

Недостигът на говеждо и телешко ме-

со за задоволяване нуждите на вътрешния 

пазар ще се компенсира от внос. Според 

на говеждо и те-

лешко месо се е повишил през 2016 г. с 2,9 

ик на вътреш-

е Полша (3,9 хил. тона), след-

вана от Испания (3,1 хил. тона). Над 90% от 

зено месо. Румъ-

ния продължава да е основен доставчик на 

прясно и охладено телешко и говеждо месо, 

като количеството на импорта 

1,45 хил. тона. Поради очаквания спад в 

консумацията на телешко месо в страната 

се очаква леко свиване на вноса до 11,4 хил. 

тона през 2022 г. Импорта на говеждо месо 

ще продължи да превишава значително 

експорта, поради намаленото производс

во в страната. През следващите пет години 

количеството на износа ще се запази отн

сително стабилно – около 3,4 хил. тона

 

2013 2016 2017 2018 2019 2020

Производство, хил. тона Вътрешно потребление, хил. тона

Предвиждания 

(CAPA) 

около 12,74 лв./кг, което е с 

11% над нивото от 2016 г. 

Вътрешното потребление се очаква да 

намалее до 23,5 хил. тона през 2022 г. 

спрямо 27,2 хил. тона през 2016 г. Прогно-

зата се основава на намаляващия брой на 

населението в страната, както и на оцен-

ките за съкращаване на общото производ-

ство и повишение цените на дребно на те-

лешкото месо, които традиционно са по-

тези на останалите 

Бавният темп на растеж на 

доходите ще задържа сравнително ниско 

нивото на консумация на глава от населе-

в сравнение с 10.8 кг 

средно равнище за държавите от ЕС. 

в България,  хил. тона 

 

като количеството на импорта възлиза на 

Поради очаквания спад в 

консумацията на телешко месо в страната 

се очаква леко свиване на вноса до 11,4 хил. 

тона през 2022 г. Импорта на говеждо месо 

ще продължи да превишава значително 

експорта, поради намаленото производст-

. През следващите пет години 

количеството на износа ще се запази отно-

около 3,4 хил. тона  
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Производство и търговия с говеждо месо

 2016 

Крави с месно 

направление 

85,87

Млечни крави 271,33

Телета 311,69

Внос ЕРД 8,70

Износ ЕРД 27,72

Крави и други 

говеда 53,13

Телета 194,21

Говеждо месо, 

общо 

9,08

Телешко, общо 8,38

Говеждо, доби-

вано в кланици 6,100

Говеждо, доби-

вано във ферми 2,98

Износ говеждо 4,29

Внос говеждо 14,00

Запаси 0,60

Вътрешно потребление, хиляди тона

Вътрешно пот-

ребление  27,18

Цена, живи го-

веда 1625,52

Цена на едро, 

телешко месо 4111,16

Цена на дребно, 

телешко месо 11430,00

 

СВИНСКО МЕСО 

Свинското месо заема доминиращ дял 

в производството на червени меса в стр

ната – 71% от общото произведено кол

чество през 2016 г. По-достъпните цени 

спрямо доходите на населението в сравн

ние с телешкото месо, без да се пренебре

ва и значението на хранителните навици, 

определят водещата му позиция и по о

ношение на потреблението. Консумацията 

на свинско месо в страната нараства от 

12,8 кг през 2007 г. до 24 кг през 2016 г., 
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Производство и търговия с говеждо месо 

2017 2018 2019 2020 

Брой животни, хиляди 

87 75,73 73,75 71,30 67,71

71,33 273,48 275,46 271,07 261,44

311,69 317,88 317,87 311,03 297,80

8,70 7,27 7,21 7,10 6,94

27,72 23,26 23,26 22,81 22,12

Брой заклани животни, хиляди 

53,13 56,24 56,15 55,41 53,87

194,21 201,53 201,60 194,79 181,58

Говеждо месо, хиляди тона 

9,08 9,67 9,90 9,95 9,84

8,38 9,35 8,80 7,59 6,62

6,100 6,215 6,216 6,216 6,216

2,98 3,45 3,69 3,73 3,62

4,29 3,45 3,47 3,47 3,47

14,00 12,40 11,57 11,59 11,58

0,60 0,65 0,68 0,67 0,67

Вътрешно потребление, хиляди тона 

27,18 27,91 26,77 25,67 24,57

Цени, лв./тон 

1625,52 2247,74 2271,40 2270,03 2252,32

4111,16 4181,73 4477,81 4475,14 4440,65

11430,00 11677,95 12507,21 12588,46 12588,85

доминиращ дял 

в производството на червени меса в стра-

71% от общото произведено коли-

достъпните цени 

спрямо доходите на населението в сравне-

ние с телешкото месо, без да се пренебрег-

ва и значението на хранителните навици, 

ят водещата му позиция и по от-

ношение на потреблението. Консумацията 

на свинско месо в страната нараства от 

12,8 кг през 2007 г. до 24 кг през 2016 г., 

като очакванията са тенденцията на ра

теж да се запази в средносрочен план. Ра

нището на потребление в Б

тава значително от средно равнище общо 

за държавите-членки на ЕС 

2017 г. Очакванията са към края на про

нозния период нивото на консумация в 

страната да се доближи до европейското, 

достигайки около 27-28 кг на глава от н

селението. Постигнатите сравнително е

ри мащаби на производството, в резултат 

(CAPA) 

 2021 2022 

67,71 66,15 64,42 

61,44 254,29 247,83 

297,80 289,10 280,91 

6,94 6,85 6,77 

22,12 21,63 22,19 

53,87 51,76 50,09 

181,58 172,91 163,76 

9,84 9,62 9,56 

6,62 5,89 6,03 

6,216 6,215 6,215 

3,62 3,40 3,35 

3,47 3,47 3,47 

11,58 11,48 11,39 

0,67 0,67 0,68 

24,57 23,52 23,51 

2252,32 2247,39 2243,26 

4440,65 4431,05 4423,00 

12588,85 12660,61 12736,80 

като очакванията са тенденцията на рас-

теж да се запази в средносрочен план. Рав-

нището на потребление в България изос-

тава значително от средно равнище общо 

членки на ЕС – 32 кг през 

2017 г. Очакванията са към края на прог-

нозния период нивото на консумация в 

страната да се доближи до европейското, 

28 кг на глава от на-

Постигнатите сравнително ед-

ри мащаби на производството, в резултат 
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от високата степен на интеграция по ве

тикала, както и протичащите процеси на 

окрупняване на стопанствата, отглеждащи 

свине, предполагат разширяване на прои

водството в средносрочен аспект

ят брой на отглежданите свине в стопанс

вата през 2016 г. нарасна до 56 броя, като 

увеличението е с 35,2% в сравнение с 

предходната година (МЗХГ, 2017). Прич

ната е в продължаващия отлив на дребн

те стопанства от сектора, където не съще

твуват възможности за организиране на 

рентабилно производство. Модернизир

нето на технологичните процеси в голем

те свинекомплекси осигурява условия за 

подобряване на продуктивността при св

нете майки. 

След низходящата динамика по отн

шение броя на свинете-майки през

да 2007-2014 г. и редуцирането им с 29,5 

хил. броя, през 2015 и 2016 г. се наблюдава 

повишение, което ще продължи и през 

следващите пет години (фиг. 4). Оценките 

на САРА са през 2018 г. броят на свинете

майки да остане на равнището около 57 

хил.бр и с леки колебания да се покачва

около 59,2 хил. броя през 2022 г

вия на подобряване на стопанската коню

ктура, задържане ръста при цените на ф

ражите, увеличена концентрация на пр

 

Фиг. 4 Брой на свине-майки, хил., 200

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА
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от високата степен на интеграция по вер-

тикала, както и протичащите процеси на 

окрупняване на стопанствата, отглеждащи 

свине, предполагат разширяване на произ-

водството в средносрочен аспект. Средни-

ят брой на отглежданите свине в стопанст-

вата през 2016 г. нарасна до 56 броя, като 

увеличението е с 35,2% в сравнение с 

, 2017). Причи-

ната е в продължаващия отлив на дребни-

те стопанства от сектора, където не същес-

ожности за организиране на 

рентабилно производство. Модернизира-

нето на технологичните процеси в големи-

те свинекомплекси осигурява условия за 

подобряване на продуктивността при сви-

След низходящата динамика по отно-

майки през перио-

2014 г. и редуцирането им с 29,5 

хил. броя, през 2015 и 2016 г. се наблюдава 

повишение, което ще продължи и през 

следващите пет години (фиг. 4). Оценките 

г. броят на свинете-

на равнището около 57 

с леки колебания да се покачва до 

през 2022 г. При усло-

вия на подобряване на стопанската конюн-

ктура, задържане ръста при цените на фу-

ражите, увеличена концентрация на про-

изводството и повишена средна проду

тивност, която очакваме да се

най-силното средство за увеличаване на 

производството на месо се предвижда

в производството на свинско месо

вижда се количеството на продукцията да 

нарасне с около 5% през 2018 г. в сравн

ние с 2016 г. Към 2022 г. произведеното в 

страната свинско месо се прогнозира да 

достигне 84 хил. тона (ръст с 1

количеството от 2016 г.).

Основната част от производството на 

свинско месо се добива в кланиците 

90%. През последните няколко години 

промишленото производство стабилно 

нараства, като реализираното увеличение 

през 2016 г. е в размер на 26% спрямо к

личеството на продукцията от 2014 г. Пр

изводството на свинско месо в стопанств

та намалява, като броят на закланите ж

вотни се е понижил почти трикратно за 

периода 2014-2016 г. – 

хил. броя. Предвижданията показват, че в 

средносрочен план ще нараства делът на 

произведеното в промишлени условия 

свинско месо, в резултат от осъзнатите 

ползи от окрупняване мащабите на прои

водството и неспособността на дребните 

по размер стопанства да се конкурират на 

пазара.  

майки, хил., 2007– 2022 

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Предвиждания 

(CAPA) 

изводството и повишена средна продук-

която очакваме да се превърне в 

силното средство за увеличаване на 

производството на месо се предвижда ръст 

в производството на свинско месо. Пред-

вижда се количеството на продукцията да 

нарасне с около 5% през 2018 г. в сравне-

ние с 2016 г. Към 2022 г. произведеното в 

ната свинско месо се прогнозира да 

достигне 84 хил. тона (ръст с 15% на база 

чеството от 2016 г.). 

Основната част от производството на 

свинско месо се добива в кланиците – над 

90%. През последните няколко години 

промишленото производство стабилно 

тва, като реализираното увеличение 

през 2016 г. е в размер на 26% спрямо ко-

личеството на продукцията от 2014 г. Про-

изводството на свинско месо в стопанства-

та намалява, като броят на закланите жи-

вотни се е понижил почти трикратно за 

 от 159 хил. до 55 

хил. броя. Предвижданията показват, че в 

средносрочен план ще нараства делът на 

произведеното в промишлени условия 

свинско месо, в резултат от осъзнатите 

ползи от окрупняване мащабите на произ-

водството и неспособността на дребните 

р стопанства да се конкурират на 

 

2019 2020 2021 2022
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Недостигът на свинско месо ще се 

компенсира от внос, като в зависимост от 

растящото потребителско търсене ще се 

увеличава и количеството на импорта. 

Оценките са вносът да достигне 118,3 хил. 

тона в края на прогнозния период. Потре

ностите на вътрешния пазар ще продъ

жат да превишават повече от двукрат

възможностите на производителите (фиг. 

5). Прогнозните оценки са за ръст в конс

мацията на свинско с 14% на база 2016 г. 

до 199 хил. тона през 2022 г. 

Фактът, че импорта осигурява около 

60% от потреблението на свинско месо в 

страната определя зависимост

денциите на световния и европейския п

зар на свинско месо. Вносът на свинско 

месо в България е основно от държавите 

членки на ЕС, като най-голям дял в импо

та традиционно заема Испания (41,7 хил. 

по данни на НСИ за 2016 г.), следвана от 

Франция (18,2 хил. тона), Германия (15 хил. 

 

Фиг. 5 Производство и вътрешно потребление на

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА

 
По отношение на ценовата интеграция 

при цените на едро, цената на свинското в 

България се детерминира в умерена степен 

към цените на определящите за страната 

пазари в Германия и Испания 

коефициент от 0,49 и 0,53. В същото време 

между цените на Германия и Испания има 
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Недостигът на свинско месо ще се 

внос, като в зависимост от 

растящото потребителско търсене ще се 

увеличава и количеството на импорта. 

Оценките са вносът да достигне 118,3 хил. 

тона в края на прогнозния период. Потреб-

ностите на вътрешния пазар ще продъл-

жат да превишават повече от двукратно 

възможностите на производителите (фиг. 

5). Прогнозните оценки са за ръст в консу-

мацията на свинско с 14% на база 2016 г. 

 

Фактът, че импорта осигурява около 

60% от потреблението на свинско месо в 

страната определя зависимостта от тен-

денциите на световния и европейския па-

Вносът на свинско 

месо в България е основно от държавите 

голям дял в импор-

та традиционно заема Испания (41,7 хил. 

по данни на НСИ за 2016 г.), следвана от 

Франция (18,2 хил. тона), Германия (15 хил. 

тона), Полша (4,7 хил. тона) и Холандия 

(2,8 хил. тона). 

Основната част от износа на свинско 

месо от страната е предназначен за Гър

- 2,2 хил. тона през 2016 г. Експорта е си

воличен предвид неспособността на пр

изводството в страната да задоволява въ

решните потребности. Очаква се през 

следващите пет години нивото на износа 

да продължи да бъде незначително и стр

ната да остане голям нетен импортьор на 

свинско месо. 

Под натиска на повишеното предлаг

не, цените на едро ще започнат да се пон

жават, но ще се запазят значително над 

ниските равнища от 2016 г. Предвиждан

ята през 2018 г. са цените на месото от 

кланиците да се движат около

кланично тегло, като през следващите 

години се очаква да се понижат 

ните на дребно ще поддържат стабилно 

равнище в рамките на 7,70

и вътрешно потребление на свинско месо, хил. тона, 

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

По отношение на ценовата интеграция 

при цените на едро, цената на свинското в 

се детерминира в умерена степен 

към цените на определящите за страната 

пазари в Германия и Испания – съответно с 

от 0,49 и 0,53. В същото време 

между цените на Германия и Испания има 

много по-голяма връзка, която възлиза на 

0,64 коефициент на детерминираност. 

численията показват, че българската цена, 

заради значителната зависимост на мес

ния пазар от вноса се определя на 30% от 

промените в цената в Германия и на 33% 

от промените в цената в Испания.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Производство, хил. тона Вътрешно потребление, хил. тона

Предвиждания 

СТОПАНСТВО (CAPA) 

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

тона), Полша (4,7 хил. тона) и Холандия 

Основната част от износа на свинско 

месо от страната е предназначен за Гърция 

2,2 хил. тона през 2016 г. Експорта е сим-

воличен предвид неспособността на про-

изводството в страната да задоволява вът-

решните потребности. Очаква се през 

следващите пет години нивото на износа 

да продължи да бъде незначително и стра-

ям нетен импортьор на 

Под натиска на повишеното предлага-

не, цените на едро ще започнат да се пони-

жават, но ще се запазят значително над 

ниските равнища от 2016 г. Предвиждани-

ята през 2018 г. са цените на месото от 

кланиците да се движат около 3647 лв./тон 

кланично тегло, като през следващите 5 

години се очаква да се понижат слабо. Це-

ните на дребно ще поддържат стабилно 

равнище в рамките на 7,70-7,90 лв./кг. 

, хил. тона, 2007-2022 

 

голяма връзка, която възлиза на 

терминираност. Из-

численията показват, че българската цена, 

заради значителната зависимост на мест-

ния пазар от вноса се определя на 30% от 

промените в цената в Германия и на 33% 

от промените в цената в Испания. 

2019 2020 2021 2022

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

Източник: НСИ, САРА 

 

Производство и търговия със свинско месо

  2016

Свине-майки 56,45

Свине 616,43

Прасенца 1166,18

Внос свине 0,2

Внос живи прасен-

ца 21,33

Свине 1080,1

Прасенца 7,30

Производство на свинско месо, хиляди тона

Общо свинско месо 73,24

Свинско месо, до-

бивано в кланици 68,79

Свинско месо, до-

бивано във ферми 4,45

Износ свинско месо 3,05

Внос свинско месо 104,53

Запаси 3,70

Вътрешно потребление, хиляди тона

Вътрешно потреб-

ление  174,

Цена, живи свине 1907,

Цена на едро, свин-

ско месо 
3214,88

Цена на дребно, 

свинско месо 
7340,00
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инско месо, хил. тона, 2007-2022 

Производство и търговия със свинско месо 

6 2017 2018 2019 2020 

Брой животни, хиляди 

56,45 58,66 58,56 60,60 60,96 

616,43 636,78 674,92 733,31 787,34 

1166,18 1191,59 1229,83 1314,20 1363,87 

,25 1,2 1,2 1,2 1,2 

21,33 28,08 26,94 26,20 25,60 

Брой заклани животни, хиляди 

1080,1 1101,51 1118,48 1172,11 1220,46 

7,30 7,51 8,92 10,81 11,96 

Производство на свинско месо, хиляди тона 

73,24 76,66 76,95 79,71 82,01 

68,79 70,01 71,91 74,35 76,54 

4,45 6,65 5,04 5,36 5,47 

3,05 3,17 3,27 3,29 3,29 

104,53 98,39 104,47 102,52 107,04 

3,70 3,36 3,33 3,38 3,36 

Вътрешно потребление, хиляди тона 

,32 172,22 178,17 178,89 185,78 

Цени, лв/тон 

,58 2202,44 2169,19 2197,46 2158,66 

14,88 3770,25 3647,39 3585,23 3533,30 

340,00 7743,21 7692,52 7860,77 7790,98 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Износ на свинско месо, хил. тона Внос на свинско месо, хил. тона

Предвиждания 

СТОПАНСТВО (CAPA) 

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

 

2021 2022 

 60,06 59,24 

 826,36 855,67 

 1384,93 1406,64 

 1,2 1,2 

 25,12 24,65 

 1255,01 1282,84 

 12,46 12,97 

 83,30 84,11 

 78,06 79,26 

 5,24 4,85 

 3,28 3,27 

 112,65 118,25 

 3,34 3,31 

 192,70 199,11 

 2112,35 2077,90 

 3471,32 3425,21 

 7701,55 7654,50 
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Внос на свинско месо, хил. тона
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ПТИЧЕ МЕСО 

Птичето месо е предпочитано от бъ

гарските потребители, като за това допр

насят по-ниските реализационни цени в 

сравнение с останалите видове месо, както 

и диетичните му качества. 

със световните тенденции, като в световен 

мащаб се очаква към 2020 година, потре

лението на свинско месо и 

изравнят заради изпреварващия ръст в 

производството на птиче месо

ледните години консумацията на птиче 

месо в страната постоянно нараства и 

представлява двигател за растежа на пр

изводството.  

През 2016 г. са произведени 97,9 хил. 

тона птиче месо, което превишава с 2% 

произведеното количество през 2015 г. 

Очакванията са производството да пр

дължи да нараства и през 2018 г. да до

тигне 109,3 хил. тона, а през 2022 

хил. тона. Причините за изложените д

пускания се свеждат до значителната ст

пен на индустриализация, 

интеграция по веригата, както и ниските 

разходи за производство, предпоставка за 

 

Фиг. 7 Производство на птиче

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА
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Птичето месо е предпочитано от бъл-

потребители, като за това допри-

ниските реализационни цени в 

сравнение с останалите видове месо, както 

и диетичните му качества. Това съвпада 

със световните тенденции, като в световен 

мащаб се очаква към 2020 година, потреб-

 пилешко да се 

изравнят заради изпреварващия ръст в 

производството на птиче месо. През пос-

ледните години консумацията на птиче 

месо в страната постоянно нараства и 

представлява двигател за растежа на про-

През 2016 г. са произведени 97,9 хил. 

она птиче месо, което превишава с 2% 

произведеното количество през 2015 г. 

Очакванията са производството да про-

дължи да нараства и през 2018 г. да дос-

тигне 109,3 хил. тона, а през 2022 г. – 119,4 

Причините за изложените до-

значителната сте-

, вертикалната 

, както и ниските 

разходи за производство, предпоставка за 

постигане на ефективност

определящи за ежегодното увеличение на 

промишления добив на птиче месо, който 

нараства с 6% през 2016 г. в сравнение с 

предходната година. Основавайки се на 

тенденциите за увеличаване броя на пил

тата за месо в малките и средни стопанства 

(до 100 000 броя птици) може да се про

нозира нарастване на добитото количество 

във фермите през следващите пет години.

Месото от бройлери заема преоблад

ващ дял в общото количество на птичето 

месо в страната – 77% през 2016 г. Очакв

нията в краткосрочен план са за ръст от 

6%, а в средносрочен – с 18%. С нарастване 

на производството ще се увеличи и 

реблението на птиче месо в страната, но с 

по-бавен темп, което отправя предизвик

телства през възможностите за разшир

ване на износа (фиг. 7).

птиче месо в страната е 12,4 кг на глава от 

населението през 2017 г., под средното 

ниво за ЕС – 24,1 кг, а през 2018 г. да нара

не до около 12,9 кг. 

тиче месо и вътрешно потребление, хил. тона, 

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Производство, хил. тона Вътрешно потребление, хил. тона

Предвиждания

(CAPA) 

 

постигане на ефективност. Тези фактори са 

определящи за ежегодното увеличение на 

промишления добив на птиче месо, който 

% през 2016 г. в сравнение с 

Основавайки се на 

тенденциите за увеличаване броя на пиле-

тата за месо в малките и средни стопанства 

000 броя птици) може да се прог-

добитото количество 

следващите пет години. 

Месото от бройлери заема преоблада-

ващ дял в общото количество на птичето 

77% през 2016 г. Очаква-

нията в краткосрочен план са за ръст от 

с 18%. С нарастване 

на производството ще се увеличи и пот-

реблението на птиче месо в страната, но с 

бавен темп, което отправя предизвика-

телства през възможностите за разширя-

ване на износа (фиг. 7). Консумацията на 

тиче месо в страната е 12,4 кг на глава от 

населението през 2017 г., под средното 

, а през 2018 г. да нарас-

, хил. тона, 2007– 2022 

 

2019 2020 2021 2022

Вътрешно потребление, хил. тона

Предвиждания 
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Производство и търговия с пилешко месо

 2016 

Птици 67390 

Внос на птици 1353,44 

Износ яйца за 

люпене 61160 

Износ на птици 23328 

Птици 13700 

Бройлери 47927 

Производство на птиче месо, хиляди 

Общо птиче 

месо 97,86 

Общо месо от 

бройлери 75,60 

Птиче месо, до-

бивано в кла-

ници 96,50 

Пилешко месо, 

добивано във 

фермите 1,36 

Износ на птиче 

месо 26,99 

Внос на птиче 

месо 17,56 

Износ на субп-

родукти от 

птици 13,97 

Внос на субпро-

дукти от птици 76,88 

Запаси 10,20 

Вътрешно потребление, хиляди тона

Вътрешно пот-

ребление 87,43 

Цена на едро 

пилешко месо 
2832,89 

Цена на дребно 

пилешко месо 
4660,00 

Цена патешки 

дроб 
24599 

 

През изминалата година световните 

цени на птиче месо се покачиха, поради 

щетите, които някои производствени р

йони понесоха от разпространението на 

птичи грип. Както европейските, така и 

цените в България също се повишиха, но 

останаха под нивата от 2014 и 2015 г. 
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Производство и търговия с пилешко месо 

2017 2018 2019 2020 

Брой животни, хиляди 

65174 66884 68539 69981 

1313,55 1310,84 1308,10 1306,73 

62552 62671 62793 62856 

23043 23046 23049 23050 

Брой заклани птици, хиляди 

15687 17200 17562 18162 

49510 51932 53766 55074 

Производство на птиче месо, хиляди тона 

97,45 102,49 109,32 113,98 

76,50 79,86 82,85 85,04 

96,72 99,08 102,90 104,95 

0,73 3,41 6,42 9,03 

27,35 28,29 29,39 29,41 

16,66 15,75 12,40 9,31 

13,79 13,71 13,94 13,99 

73,84 73,95 73,78 73,74 

9,85 9,81 9,87 9,88 

Вътрешно потребление, хиляди тона 

87,11 89,99 92,27 93,87 

Цени, лв/тон 

2860,70 2825,34 2789,73 2771,91 

4710,92 4694,83 4679,14 4690,64 

24713 24365 24014 23839 

През изминалата година световните 

месо се покачиха, поради 

щетите, които някои производствени ра-

йони понесоха от разпространението на 

птичи грип. Както европейските, така и 

цените в България също се повишиха, но 

останаха под нивата от 2014 и 2015 г. 

Очакванията са през 2018 г. цените на ед

на птиче месо да спаднат с близо 1%, като 

този темп ще се запази и през следващите 

пет години под натиска на растящото пр

изводство в глобален план. При цените на 

дребно също се предвижда слабо пониж

ние през настоящата година до 4,69 лв./кг, 

СТОПАНСТВО (CAPA) 

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

2021 2022 

71220 72410 

1306,53 1307,33 

62865 62824 

23051 23050 

19555 21425 

56013 58019 

116,03 119,42 

86,66 89,33 

105,37 104,38 

10,66 15,04 

29,36 30,17 

8,16 7,04 

13,82 13,26 

73,83 74,17 

9,85 9,74 

94,85 96,41 

2769,30 2781,87 

4729,81 4792,83 

23813 23927 

Очакванията са през 2018 г. цените на едро 

на птиче месо да спаднат с близо 1%, като 

този темп ще се запази и през следващите 

пет години под натиска на растящото про-

изводство в глобален план. При цените на 

дребно също се предвижда слабо пониже-

ние през настоящата година до 4,69 лв./кг, 
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като до 2022 г. не се предвижда да има по

голямо увеличение на цените на дребно, 

заради превишаване потенциала на пре

лагането над търсенето в световен мащаб. 

Анализът на ценовите връзка на пилешк

то месо в България с други европейски п

зари, в случая Германия и Пол

че има слаба корелация на нашите цени с 

посочените. Оказва се, че около 27% от 

изменението на българската цена на едро 

на пилешко съвпада с изменението в цен

та в Германия и около 31% с тази в Герм

ния. В същото време връзката между ге

манския и полския пазар на пилешко месо 

е още по-слаба, с детерминираност 0,17, 

което означава, че при пилешкото

те трансмисии са доста по-

мостоятелни. 

По отношение на външната търговия, 

България има известно преимещуство на 

износа над вноса при търговията с птиче 

месо, като нетният баланс е положителен 

 

АГНЕШКО(ОВЧЕ) МЕСО 

Агнешкото месо е с най

в общото количество на произведеното 

месо в страната. Физическият обем на пр

дукцията през 2016 г. възлиза н

тона, което е с 1% по-малко от 2015 г. П

добно на производството на телешко месо 

и в овцевъдството основната част от мес

то се добива от млечни породи овце, ко

се обуславя от ниското равнище на рент

билност, заради липсата на развита паза

на система, която да остойностява по

високото качество на тежките агнета и 

овце, както и заради ограниченото въ

решно търсене. През 2016 г. броят на мес

дайните овце е 102,7 хил. и представлява 

едва 7,6% от общия брой на овцете в стр

ната (МЗХГ, 2017). Традиционният хара

тер на овцевъдството и най-

вяната ежегодно подкрепа по схемите за 

обвързано подпомагане поддържат броя 

на животните, като през посочената година

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (CAPA)

 

CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA) 

 

16 

22 г. не се предвижда да има по-

голямо увеличение на цените на дребно, 

заради превишаване потенциала на пред-

лагането над търсенето в световен мащаб. 

Анализът на ценовите връзка на пилешко-

то месо в България с други европейски па-

зари, в случая Германия и Полша показва, 

на нашите цени с 

посочените. Оказва се, че около 27% от 

изменението на българската цена на едро 

на пилешко съвпада с изменението в цена-

та в Германия и около 31% с тази в Герма-

ния. В същото време връзката между гер-

и полския пазар на пилешко месо 

слаба, с детерминираност 0,17, 

което означава, че при пилешкото, ценови-

-хлабави и са-

По отношение на външната търговия, 

България има известно преимещуство на 

търговията с птиче 

месо, като нетният баланс е положителен 

през 2017 г., около 10,7 хил.т. а през 2018 г. 

се очаква да се увеличи до 12,4 хил.т. В с

щото време, преобладаващ

внасят значителни количества пилешки 

субпродукти, които през 2017 

очаква да достигнат 74 хил.т. Основната 

причина за това е търсенето от страна на 

месопреработвателната индустрия от е

тина суровина, която да бъде предлагана 

чрез преработените месни продукти.

Водещи вносители на птиче месо на 

българския пазар са Полша, Румъния, У

гария, Холандия и Гърция. Поради прогн

зираното увеличение на производството 

на птиче месо в страната се очаква импо

та да намалява и към 2022 г. да е в размер 

на 7 хил. тона. Вносът на субпродукти ще 

се задържи висок, поради голямото

не в страната, стимулирано от ниските ц

ни. Износът на птиче месо ще се увеличи до 

около 30 хил. тона. 

Агнешкото месо е с най-малък принос 

произведеното 

месо в страната. Физическият обем на про-

дукцията през 2016 г. възлиза на 9,84 хил. 

малко от 2015 г. По-

добно на производството на телешко месо 

и в овцевъдството основната част от месо-

чни породи овце, което 

вя от ниското равнище на рента-

заради липсата на развита пазар-

на система, която да остойностява по-

високото качество на тежките агнета и 

овце, както и заради ограниченото вът-

През 2016 г. броят на месо-

хил. и представлява 

едва 7,6% от общия брой на овцете в стра-

, 2017). Традиционният харак-

-вече предоста-

вяната ежегодно подкрепа по схемите за 

обвързано подпомагане поддържат броя 

на животните, като през посочената година 

е отбелязано увеличение по отношение 

броя на овцете за производство на месо (с 

11% на годишна база). При запазване на 

провежданата политика се прогнозира 

броят на месодайните овце през 2018 г. да 

се увеличи до 107,6 хил. (с 4,8% в сравн

ние с 2016 г.), а към 2022 г. да достигне 

123,2 хил. бр. Като цяло, месното напра

ление на овцевъдството не се очаква да 

има перспективи за по-сериозно развитие, 

като то в момента основно е движено наг

ре от различните видове подпомагане, ко

то заради очакваното след 2020 г

намаление в бюджетите на ОСП ще се свие, 

съизмеримо с намалението на публичните 

помощи. Причина за ограничите перспе

тиви пред типичното месно овцевъдство е

че в сравнение с млечното овцевъдство, 

приходите са много по-малки, липсва тъ

сене на другия продукт от овцете 

(CAPA) 

през 2017 г., около 10,7 хил.т. а през 2018 г. 

се очаква да се увеличи до 12,4 хил.т. В съ-

щото време, преобладаващо в страната се 

внасят значителни количества пилешки 

субпродукти, които през 2017 и 2018 г. се 

очаква да достигнат 74 хил.т. Основната 

причина за това е търсенето от страна на 

месопреработвателната индустрия от ев-

тина суровина, която да бъде предлагана 

чрез преработените месни продукти. 

Водещи вносители на птиче месо на 

са Полша, Румъния, Ун-

гария, Холандия и Гърция. Поради прогно-

зираното увеличение на производството 

на птиче месо в страната се очаква импор-

та да намалява и към 2022 г. да е в размер 

на 7 хил. тона. Вносът на субпродукти ще 

се задържи висок, поради голямото търсе-

не в страната, стимулирано от ниските це-

ни. Износът на птиче месо ще се увеличи до 

 
е отбелязано увеличение по отношение 

броя на овцете за производство на месо (с 

11% на годишна база). При запазване на 

провежданата политика се прогнозира 

броят на месодайните овце през 2018 г. да 

се увеличи до 107,6 хил. (с 4,8% в сравне-

към 2022 г. да достигне 

Като цяло, месното направ-

ление на овцевъдството не се очаква да 

сериозно развитие, 

като то в момента основно е движено наго-

различните видове подпомагане, кое-

то заради очакваното след 2020 година 

намаление в бюджетите на ОСП ще се свие, 

съизмеримо с намалението на публичните 

ограничите перспек-

тиви пред типичното месно овцевъдство е, 

че в сравнение с млечното овцевъдство, 

малки, липсва тър-

продукт от овцете – вълна-
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та и няма система за премиране на тежките 

агнета и овце от месодайните породи.

Другата специфика на производството 

е, че преобладаващата част от д

агнешко месо, е в стопанствата 

82% от общото количество. Г

от него се реализира посредством дирек

ни продажби, без да достига до търговск

те обекти. Ограниченото предлагане по

държа високи цените на дребно на ниво от 

13,30-13,50 лв./кг, което не стимулира ра

тежа на потреблението. Средното равнище 

на консумацията на агнешко месо на глава 

от населението през 2016 г. е едва 1,4 кг. 

През периода 2020-2022 г. се прогнозира 

слаб ръст в консумацията до 1,5

глава от населението, което ще се доближи 

до средното ниво за ЕС – около 2 кг на 

век. Вътрешното потребление се очаква да 

нарасне в средносрочен план до 10,9 хил. 

 

Фиг. 8 Производство на агнешко месо

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА

Очакваният, макар и неголям 

консумацията на агнешко месо ще доведе 

до повишаване на вноса, който през 2016 г. 

е в размер на 1,01 хил. тона, а към 2022 г. се 

прогнозира да достигне 1,88 хил. тона. Н

ред с растежа на импорта на агнешко месо 

се очертава и нарастване вноса на живи

животни, което ще е по осезаемо при агн

тата – с около 14% за целия прогнозен п

риод. Вносът на овце ще остане
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та и няма система за премиране на тежките 

агнета и овце от месодайните породи. 

Другата специфика на производството 

е, че преобладаващата част от добитото 

в стопанствата и то заема 

. Голям процент 

от него се реализира посредством директ-

ни продажби, без да достига до търговски-

те обекти. Ограниченото предлагане под-

държа високи цените на дребно на ниво от 

13,50 лв./кг, което не стимулира рас-

тежа на потреблението. Средното равнище 

цията на агнешко месо на глава 

от населението през 2016 г. е едва 1,4 кг. 

2022 г. се прогнозира 

слаб ръст в консумацията до 1,5-1,6 кг на 

глава от населението, което ще се доближи 

около 2 кг на чо-

отребление се очаква да 

нарасне в средносрочен план до 10,9 хил. 

тона при много слабо увеличение на пр

изводството - с 0,8% в сравнение с 2016 г. 

(Фиг. 8). 

Песимистичният характер на прогн

зата се основава на твърде бавните темп

ве на концентрация в овцевъ

табилността на производствените стру

тури. През 2016 г. броят на стопанствата, 

отглеждащи овце е намалял с 1

дължи, както на отпадането на част от 

дребните по размер стопанства с 1

(-17%) и 10-19 овце (-29%), така и на нам

лението при стопанствата с 50

6%). В едрите стопанства с над 300 овце се 

отглеждат 19% от овцете

зително колкото в стопанствата с до 50 

броя овце. Това е свидетелство за раздр

беното производство, като този проблем не 

може да бъде решен в близките пет години.

Производство на агнешко месо и вътрешно потребление, хил. тона, 200

МЗХ, отдел „Агростатистика”, САРА 

Очакваният, макар и неголям ръст в 

консумацията на агнешко месо ще доведе 

до повишаване на вноса, който през 2016 г. 

е в размер на 1,01 хил. тона, а към 2022 г. се 

прогнозира да достигне 1,88 хил. тона. На-

ред с растежа на импорта на агнешко месо 

се очертава и нарастване вноса на живи 

животни, което ще е по осезаемо при агне-

с около 14% за целия прогнозен пе-

остане относител-

но стабилен, от порядъка на 5,4 хил. ж

вотни годишно. Ръста на импорта на живи 

агнета ще се отрази върху задържане ра

тежа на изкупните цени, които през 2018 г. 

се очаква да са около 4922 лв./тон живо 

тегло, което е с 0,8% под нивото от 2017 г., 

но се задържа над равнището от 2016 г. В 

следващите пет години се предвиждат и

вестни колебания, но посоката на цените 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Производство на агнешко и овче месо, хил. тона Вътрешно потребление, хил. тона

Предвиждания 

(CAPA) 

тона при много слабо увеличение на про-

в сравнение с 2016 г. 

Песимистичният характер на прогно-

зата се основава на твърде бавните темпо-

ве на концентрация в овцевъдството и нес-

табилността на производствените струк-

тури. През 2016 г. броят на стопанствата, 

отглеждащи овце е намалял с 14%, което се 

както на отпадането на част от 

дребните по размер стопанства с 1-9 овце 

%), така и на нама-

ението при стопанствата с 50-99 овце (-

%). В едрите стопанства с над 300 овце се 

отглеждат 19% от овцете-майки, прибли-

зително колкото в стопанствата с до 50 

броя овце. Това е свидетелство за раздро-

беното производство, като този проблем не 

ен в близките пет години. 

, хил. тона, 2007-2022 

 

от порядъка на 5,4 хил. жи-

вотни годишно. Ръста на импорта на живи 

агнета ще се отрази върху задържане рас-

цени, които през 2018 г. 

се очаква да са около 4922 лв./тон живо 

тегло, което е с 0,8% под нивото от 2017 г., 

но се задържа над равнището от 2016 г. В 

следващите пет години се предвиждат из-

вестни колебания, но посоката на цените 

2019 2020 2021 2022

Вътрешно потребление, хил. тона
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ще е низходяща в границите

Производство и търговия с агнешко (овче) месо

 2016 

Овце, месодайни 102,66 

Агнета 1024 

Овце 1360 

Внос овце 10,26 

Внос агнета 72,24 

Износ овце 0,94 

Износ агнета - 

Брой 

Овце –майки и 

други овце 62,1 

Агнета 813,7 

Овче и агнешко месо, хиляди тона

Овче месо, общо 1,65 

Агнешко месо 8,19 

Овче, добивано в 

кланици 0,47 

Агнешко, доби-

вано в кланици 1,51 

Овче, добивано 

във фермите 1,18 

Агнешко, доби-

вано във ферми-

те 6,88 

Износ на агнеш-

ко и овче месо 0,95 

Внос на агнешко 

и овче месо 1,01 

Запаси 0,15 

Вътрешно потребление, хиляди тона

Вътрешно пот-

ребление 9,92 

Цена, живи агне-

та 4858 

Цена на дребно, 

агнешко месо 13290 

 

България изнася незначителни кол

чества агнешко месо, като не се очаква с

туацията да се промени съществено в 

средносрочна перспектива. Причините, 

освен в ограниченото производство, са и в 

слабата ценова конкурентоспособност на 

българското агнешко месо, което е пр

димно от млечни породи агнета. 
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ще е низходяща в границите от 4,75 до 4,89 лв./кг. 

Производство и търговия с агнешко (овче) месо 

2017 2018 2019 2020 

Брой животни, хиляди 

 107,04 107,55 108,22 109,59

 1080 1090 1078 1064

 1356 1367 1353 1332

 5,41 5,43 5,42 5,40

 77,07 77,73 76,94 75,35

 3,14 3,20 3,09 2,97

 0,63 2,13 2,55 1,81

Брой заклани животни, милиона 

 64,87 67,03 68,54 70,65

 862,20 870,97 857,99 842,53

Овче и агнешко месо, хиляди тона 

 1,64 1,72 1,77 1,85

 8,30 8,40 8,24 8,09

 0,80 0,82 0,83 0,85

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

 0,84 0,90 0,94 1,00

 6,85 6,93 6,82 6,71

 1,10 1,08 1,02 0,96

 0,34 0,57 0,90 1,29

 0,107 0,106 0,104 0,103

Вътрешно потребление, хиляди тона 

 9,23 9,62 9,89 10,27

Цени, лв/тон 

 4960 4922 4805 4796

 13518 13538 13381 13466

България изнася незначителни коли-

агнешко месо, като не се очаква си-

туацията да се промени съществено в 

средносрочна перспектива. Причините, 

освен в ограниченото производство, са и в 

слабата ценова конкурентоспособност на 

българското агнешко месо, което е пре-

димно от млечни породи агнета. Европейс-

ките цени в този пазарен сегмент са по

високи от масово търгуваното месо от сп

циализираните месодайни породи агнета. 

Освен това, през 2017 г. българските цени 

на агнешко месо се задържаха над средно 

европейските за агнешко месо от „леки 

агнета”. Предвижданията на САРА са през 

2018 г. българските цени на едро на а

(CAPA) 

 2021 2022 

109,59 121,79 123,16 

064 1051 1047 

32 1298 1260 

5,40 5,42 5,42 

75,35 73,60 82,43 

2,97 2,78 2,59 

81 1,14 9,95 

70,65 71,76 69,75 

842,53 828,10 824,92 

85 1,90 1,88 

09 7,99 8,04 

0,85 0,86 0,86 

1,39 1,34 1,35 

1,00 1,04 1,02 

71 6,64 6,68 

0,96 0,91 0,89 

29 1,66 1,88 

3 0,102 0,101 

10,27 10,64 10,91 

796 4753 4886 

466 13486 13903 

ките цени в този пазарен сегмент са по-

високи от масово търгуваното месо от спе-

циализираните месодайни породи агнета. 

Освен това, през 2017 г. българските цени 

на агнешко месо се задържаха над средно 

европейските за агнешко месо от „леки 

редвижданията на САРА са през 

2018 г. българските цени на едро на аг-
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нешко месо да се задържат около тези през 

предходната година. В ЕС през първите два 

месеца на настоящата година средната ц

на на агнешко месо от „леки” агнета се п

нижи с 3%, спрямо ценовото равнище за 

същия период на 2017 г. Обратно, при м

сото от „тежки” агнета се наблюдава ув

личение с 20% в сравнение със същия п

риод на изминалата година. 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

− Развитието на местото животновъдс

во през 2017 година не се отличава от 

тенденциите през последните 3

дини. Производството се установява на 

нива, които не могат да гарантират н

страната по-голямо самозадоволяване. 

Вносът продължава да бъде домин

ращ и да расте по-бързо отк

вътрешното производство;

− Изследването на конкурентоспосо

ността на месния сектор показва нер

достна картина. Средно за периода 

2007-2016 година, индексът на конк

рентоспособност при говеждото месо е 

на равнища около 0,23, при свинското 

0,32, а при пилешкото 0,43. Индекс 

между 0,21-0,4 в прилаганата метод

ческа скала свидетелства, че конкуре

тоспособността е ниска и че съотве

ният продукт има много слаби позиции 

на световния пазар и неговата добавена 

стойност е по-ниска отколкото средн

та за света. Индекс под 0,2 означава, че 

страната е напълно неконкурентосп

собна при съответния продукт, почти 

отсъства от световната сцена и е в пъ

на зависимост, както за

цена, така и от внос. Само при пиле

кото сме в диапазона над 0,41, което 

означава, че сме на равнища приблиз

телно с тези около средните за света;

− Очакванията за 2018 година 

производство на месо да се задържи в 
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задържат около тези през 

ЕС през първите два 

месеца на настоящата година средната це-

на на агнешко месо от „леки” агнета се по-

спрямо ценовото равнище за 

същия период на 2017 г. Обратно, при ме-

сото от „тежки” агнета се наблюдава уве-

личение с 20% в сравнение със същия пе-

риод на изминалата година. Нарастването 

на европейските цени за

повлияе на вътрешното предлагане

ще доведе до увеличение на крайните цени 

на агнешко месо. Предвижданията са цен

те на дребно в страната да се повишат сл

бо през 2018 г. спрямо предходната година 

– до 13,54 лв./кг, именно в резултат на 

високите международни цени на агнешк

то. 

Развитието на местото животновъдст-

во през 2017 година не се отличава от 

тенденциите през последните 3-4 го-

дини. Производството се установява на 

нива, които не могат да гарантират на 

голямо самозадоволяване. 

Вносът продължава да бъде домини-

бързо отколкото 

вътрешното производство; 

Изследването на конкурентоспособ-

ността на месния сектор показва нера-

достна картина. Средно за периода 

индексът на конку-

рентоспособност при говеждото месо е 

на равнища около 0,23, при свинското – 

0,32, а при пилешкото 0,43. Индекс 

0,4 в прилаганата методи-

ческа скала свидетелства, че конкурен-

тоспособността е ниска и че съответ-

о слаби позиции 

на световния пазар и неговата добавена 

ниска отколкото средна-

та за света. Индекс под 0,2 означава, че 

страната е напълно неконкурентоспо-

собна при съответния продукт, почти 

отсъства от световната сцена и е в пъл-

за постигане на 

цена, така и от внос. Само при пилеш-

кото сме в диапазона над 0,41, което 

означава, че сме на равнища приблизи-

ло средните за света; 

Очакванията за 2018 година е общото 

да се задържи в 

рамките на отклонение под/над 2

от нивата през 2017 г

− Цените не се очаква да се изменят с

риозно, като при свинското може да 

очакваме известен сп

то на едро трупно месо да бъдат в ра

ките на 3,5-3,6 лв/кг. Очаква 

по-добри цени на говеждото 

кото. Агнешкото в световен мащаб се 

очаква да нарасне през 2018 година з

ради намалението на предлагането

− Под въздействие на обвързаното с пр

изводството субсидиране броят на м

содайните крави и овце 

раства, но силната зависимост от ф

нансовата подкрепа за поддържане 

стабилността на стопанствата изкр

вява до голяма степен реалната ситу

ция в сектора и не създава очаквания за 

растеж на производството в средно

рочна перспектива; 

− Преобладаващата част от добива на 

говеждо и телешко месо, какт

нешко месо се осигурява от стадата с 

млечно направление, което се отразява 

негативно върху качеството на проду

цията, а оттам и върху равнището на 

цените на производител;

− Производството на свинско месо ще 

продължи да се разширява, благопр

ятствано от пазарната конюнктура при 

фуражите, както и от постигнатата към 

настоящия момент висока степен на 

интегрираност на производствените 

(CAPA) 

за тежки агнета ще 

повлияе на вътрешното предлагане, което 

ще доведе до увеличение на крайните цени 

Предвижданията са цени-

те на дребно в страната да се повишат сла-

бо през 2018 г. спрямо предходната година 

именно в резултат на по-

високите международни цени на агнешко-

 

онение под/над 2-3% 

от нивата през 2017 г; 

Цените не се очаква да се изменят се-

риозно, като при свинското може да 

очакваме известен спад от 2017 г., кои-

то на едро трупно месо да бъдат в рам-

3,6 лв/кг. Очаква се да има 

добри цени на говеждото и агнеш-

кото. Агнешкото в световен мащаб се 

очаква да нарасне през 2018 година за-

ради намалението на предлагането; 

Под въздействие на обвързаното с про-

изводството субсидиране броят на ме-

и овце ежегодно на-

раства, но силната зависимост от фи-

нсовата подкрепа за поддържане 

стабилността на стопанствата изкри-

вява до голяма степен реалната ситуа-

ция в сектора и не създава очаквания за 

растеж на производството в среднос-

Преобладаващата част от добива на 

говеждо и телешко месо, както и на аг-

нешко месо се осигурява от стадата с 

млечно направление, което се отразява 

негативно върху качеството на продук-

цията, а оттам и върху равнището на 

цените на производител; 

Производството на свинско месо ще 

продължи да се разширява, благопри-

от пазарната конюнктура при 

фуражите, както и от постигнатата към 

настоящия момент висока степен на 

интегрираност на производствените 
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процеси и създадените условия за п

вишаване на продуктивността на ж

вотните; 

− Темпът на растеж на производството 

на птиче месо ще изпреварва ръста на 

консумацията, което ще изисква ра

ширяване на износа и повишаване ко

курентоспособността на българските 

производители на международния п

зар. Позитив в това отношение са въ

можностите за финансова подкрепа на 

дейностите, свързани с изискванията 

за хуманно отношение към птиците;

− 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
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процеси и създадените условия за по-

вишаване на продуктивността на жи-

Темпът на растеж на производството 

месо ще изпреварва ръста на 

консумацията, което ще изисква раз-

ширяване на износа и повишаване кон-

курентоспособността на българските 

производители на международния па-

зар. Позитив в това отношение са въз-

можностите за финансова подкрепа на 

и с изискванията 

а хуманно отношение към птиците; 

Една от основните слабости на произ-
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