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Дейност на кланиците за бяло месо в България през 2019 година 

 
Специализираните кланици за производство на бяло месо в България през 2019 година, 

са 22 – с две по-малко в сравнение с предходната година. 

През 2019 година производството на бяло месо (вкл. субпродукти и втлъстен черен 

дроб) от птици и зайци в кланиците намалява с 2 141 тона или с 1.8% в сравнение с 

2018 година и достига 114 396 тона (таблица 1). Произведеното количество бяло месо 

представлява 56.5% от общото промишлено производство на месо в страната през 

2019 година, което възлиза на 202 266 тона (с 2.3% по-малко спрямо предходната 

година). 

В сравнение с 2018 година произведените субпродукти намаляват с 6.7% и достигат 

7 003 тона. Намалява и произведеният втлъстен черен дроб с 431 тона (-15.2%) до 

2 399 тона. 
 

Таблица 1 

114 396 тона месо  и  субпродукти, вкл. втлъстен черен дроб, са произведени през 2019 година 

Категории  

птици и зайци 

Заклани 

птици и зайци 

 през 2019 г. 

(хил. броя) 

Живо тегло 
Кланично тегло 

(без субпродукти) 
Субпродукти  

(вкл. втлъстен 

 черен дроб) 

(тонове) 

Изменение на 

 произведеното 

месо (вкл. 

субпродукти) 

2019/2018  

Общо 

(тонове) 

Средно 

(кг) 

Общо 

(тонове) 

Средно 

(кг) 

Пилета бройлери 51 602.4 115 834.1 2.2 84 092.4 1.7 5 015.7 0.3% 

Кокошки и петли 2 824.7 7 290.3 2.6 5 338.6 1.9 162.5 23.1% 

Пуйки общо c c c c c c c 

Патици общо  5 500.6 25 779.1 4.7 15 524.4 3.6 4 224.3 -14.6% 

Други видове 

птици* и зайци c c c c c c c 

Общо 59 942.2 148 958.9 /// 104 993.5 /// 9 402.5 -1.8% 

 * Други видове птици – включват токачки, фазани, пъдпъдъци и щрауси 

 Източник: МЗХГ, отдел “Агростатистика” – анкета “Дейност на кланиците за бяло месо в България през 2019 г.” 
 

През 2019 година са заклани с 2.2 % по-малко птици и зайци в сравнение с 2018 година 

 

Броят на закланите пилета бройлери намалява с 1.6%, а произведеното месо (вкл. 

субпродуктите) е 89 108 тона, което представлява 0.3% увеличение спрямо предходната 

година. Броят на закланите кокошки и петли и добитото месо от тях се увеличава съответно 

с 15.9%  и 23.1% спрямо 2018 г., а средното живо тегло преди клането е 2.6 кг. Увеличава 

се средното живо тегло на зайците спрямо предходния период до 2.6 кг. Средното живо 

тегло на патиците има намаление от 2.1%.  

През 2019 година произведеното месо от пилета бройлери и други кокошки се 

увеличава с 1.3% в сравнение с 2018 година. Общото количество на произведените 

субпродукти и втлъстен черен дроб от птици и зайци през 2019 г. е 9 402.5 тона. Делът на 

втлъстения черен дроб е 25.5%. 

 

Резултати и анализи 
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Таблица 2 
 

    Произведени директно в кланиците заготовки от птиче месо през 2019 година 

Категории птици Месо – вид заготовки Количество (тонове) 

Пилета бройлери 

Братфертиг* 542 

Грил 50 617 

Разфасовки 32 271 

Отпаднало за преработка 662 

Кокошки  и петли 

Братфертиг* 238 

Грил 4 881 

Отпаднало за преработка 215 

Патици 

Грил 1 078 

Разфасовки 13 810 

Отпаднало за преработка 636 

Други заготовки от птици 42 
 

* Птичи или заешки трупчета с напълно извадени вътрешности и върнати само годните за консумация. 

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика" – анкета "Дейност на кланиците за бяло месо през 2019 г.'' 

Разфасовките от птиче месо в кланиците през 2019 г. са 46 087 тона, което е със 7.4% по-малко от 

количеството им през 2018 г. (таблица 2). Произведени са 57 393 тона бяло месо във вид на цели 

трупчета, което е с 4.7% повече в сравнение с предходния период. 
 

На графика 1 е отразена дейността на кланиците за бяло месо през последните три години (2017, 

2018 и 2019) – произведените количества бяло месо и субпродукти (вкл. втлъстен черен дроб). 
 

Графика 1 

Промишлено производство на бяло месо (тонове) 

 
Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", 2017-2019 г. 
 

Запасите от месо и субпродукти (вкл. втлъстен черен дроб) в кланиците към 31.12.2019 година са 

съответно с 26.7% и 58.5% по-малко спрямо 31.12.2018 година. 

И през 2019 година Северният централен район е водещ в производството на бяло месо в страната 

с дял от 64.0% на субпродукти (вкл. втлъстен черен дроб) – с дял от 40.9% и по брой на закланите 

птици и зайци – с дял от 65.3%. 
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Югоизточният район е втори по обем на промишленото производство на бяло месо с дял от 20.7%, 

на субпродукти (вкл. втлъстен черен дроб) – с дял от 28.8% и по брой на закланите птици и зайци 

– с дял от 22.0%. 

Следва Южният централен район с дял 5.9% от броя на закланите птици и зайци, на субпродукти 

(вкл. втлъстен черен дроб) – с дял от 23.4% и добито месо – с дял от 10.2%. 
 

Таблица 3 
 

Дейност на кланиците за бяло месо през 2019 година по статистически райони (NUTS 2) 

Райони 

Кланици 

 

(брой) 

Заклани 

птици и зайци 

(хил. броя) 

Месо от 

птици и зайци 

(тонове) 

Субпродукти и 

втлъстен 

черен дроб 

(тонове) 

Северозападен 2 c c c 

Северен централен 5 39 111 67 164 3 845 

Североизточен 3 1 200 1 926 359 

Югоизточен 5 13 183 21 726 2 712 

Югозападен 1 c c c 

Южен централен 6 3 560 10 983 2 202 

България 22 59 942 104 994 9 402 

c – конфиденциални данни 

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика" – анкета "Дейност на кланиците за бяло месо през 2019 г.'' 
 

 

Оценка на общото производство на бяло месо в кланиците и в стопанствата през 2019 

година 
 

През 2019 година общият брой на закланите птици и зайци е 60 760 хил. броя – с 2.2% по-малко 

от предходната година. Общо добитото бяло месо и субпродукти (вкл. втлъстен черен дроб) е 

116 069 тона, което е с 2.0% по-малко спрямо 2018 година. Промишленото производство заема 

98.6% от общо произведеното бяло месо в страната и само 1.4% се добива в стопанствата. 
 
 

Вътрешно потребление на месо през 2019 година 
 

 

През 2019 година вътрешното потребление на птиче месо и субпродукти (вкл. втлъстен 

черен дроб) се запазва (– 0.1%) в сравнение с потреблението през 2018 година (таблица 4). 

Вносът на птиче месо и субпродукти през 2019 година остава на нивото от 2018 година. Износът 

намалява с 5.9% спрямо предходната година. 

 

Таблица 4 
 

Вътрешно потребление на птиче месо и субпродукти през 2019 година (тонове) 

Промишлено 

производство 

Произведено в 

стопанствата 
Внос* Износ* 

Вътрешно 

потребление 

114 396 1 673 111 705 45 453 182 321 

  * Предварителни данни за 2019 година за външната търговия на месо, карантия и преработени месни продукти  

 по тарифните кодове на Митническата тарифа. 
 Източници: МЗХГ, отдел "Агростатистика, НСИ 
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АНКЕТАТА 

Годишната анкета се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/2008 

относно статистиката за селскостопанските животни и месото. 

Целта на анкетата е да се определи обемът на кланетата, реализирани през 2018 година във всички 

кланици за бяло месо на територията на страната. 

Списъкът на кланиците за анкетиране е съставен, като са ползвани всички налични източници – 

списък на кланиците, анкетирани през последните години, и на предприятията, включени в 

регистъра на Българската агенция по безопасност на храните. 

Въпросникът обхваща основните теми, обект на анкетата: административна информация за 

кланиците, юридически статут, брой на закланите птици и зайци, живо тегло преди клане, 

произведените месо и субпродукти през 2019 година. 

Анкетата е реализирана от експертите по агростатистика от областните дирекции „Земеделие” 

чрез посещение на място в кланиците или по електронната поща, или он-лайн попълване на 

въпросника от респонденти в информационната сиситема по агростатистика (ИСАС) чрез 

предоставен достъп и парола.  
 

 

Териториални единици за статистически цели NUTS 2, съгласно Регламент (ЕО) № 176/2008 
 

 

Северозападен: Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен; 

Северен централен: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра; 

Североизточен: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; 

Югоизточен: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора; 

Югозападен: София, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник;  

Южен централен: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково. 

 
 

Статистическа тайна 

 

 

За  да  се  гарантира  тайната  на  индивидуалните  данни,  някои  от  получените  резултати  не са 

публикувани  самостоятелно, а са заместени с “c”  (конфиденциални)  или са обединени.  Това са 

случаите, когато: 

 Има по-малко от 3 кланици в разглежданата категория; 

 Една от кланиците  в  разглежданата категория  обхваща повече от 85% от  дейността в тази 

категория. 
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