
АСОЦИАЦИЯ НА СВИНЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 3, тел./факс 054/86 52 68 

 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО СВИНЕВЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ 

София, бул.”Христо Ботев” №17, офис 201, тел./факс 952 08 52; 0888 019 192 

 

 

 

 

С Т А Н О В Щ Е 

 

 

Относно: Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България          

в периода 2014 – 2020 г. 

 

 

 

През последните 15 години от развитието на земеделието в България се очертаха две 

тенденции. Първата до 2007 г. – тенденция на недобре структуриран  земеделски 

сектор. Некомасирана обработваемата земя с неизползвани възможности. В 

животновъдния сектор доминираха животновъдни бази с ниско ниво на оборудване и 

животни с нисък производствен потенциал.  

 

Втората тенденция започна след 2007 г., когато България имаше възможност да усвоява  

Европейски средства, насочени предимно за развитието на зърнопроизводството. Това 

доведе до едностранно структуриране на фермерски стопанства с високо ефективен 

почвообработващ инвентар. В същото време, животновъдния сектор остана без 

подкрепа от Европейски средства / субсидия на глава животно/, разчитащ основно на 

Схеми за национални доплащания - средства недостатъчни и решаващи краткосрочни 

проблеми.  

 

В следващите 7 години е нужно да бъдат приети и изпълнявани стратегии за развитие 

на животновъдството. Неговото развитие ще  даде възможност на българското 

земеделие  да произвежда по-висок национален продукт. Всичко това ще бъде свързано 

с разкриване на нови работни места и развитие на селските райони. 

 

Настоящата стратегия за развитие на свиневъдството е разработена от колектив научни 

работници и представители на бранша, под ръководството и с активното участие на 

проф. Валентин Кацаров, за което му изказваме нашата специална благодарност. 

 

Направен е задълбочен анализ на състоянието, дефинирани са основните проблеми и са 

посочени перспективите за развитие на бранша. Всичко това, обаче, би останало едно 

добро намерение без съдействието и активното участие на държавата, респективно на 

Министерство на земеделието и храните.  

 

С цел да се стабилизира бранша и да се подпомогнат производителите, в края на 2012 г. 

беше нотифицирана и стартира Схема на държавна помощ „Помощ за реализиране на 

доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. Макар и не в 

пълен размер, предходните две правителства успяха да компенсират свиневъдите за 

пропуснатите ползи и направените допълнителни разходи  за осъществяване на тези 



ангажименти. В началото на 2013 г. авансово бяха изплатени 63% от полагащото се по 

утвърдената Методика подпомагане. Настоящето ръководство на Министерство на 

земеделието и храните трябва да направи необходимото и да изплати останалата част 

от одобрената от Европейската комисия сума. Както и да гарантира осигуряването на 

необходимите средства за 2014 г. 

 

По този начин свиневъдите ще имат сигурност да инвестират нови средства за развитие 

и разширяване на своите стопанства. Което вече е факт. Само за 2013 г. заявените за 

подпомагане по Схемата реализирани угоени прасета надхвърлят с над 200 000 броя 

закланите в официалните кланици за червено месо през предходната година. Очакваме 

значително увеличение и на броя на отглежданите свине майки през 2014 г. 

 

В заключение апелираме всички държавни институции да продължат започнатото и да 

полагат все по-големи грижи за развитие на свиневъдството в България по същия 

начин, по който го правят за останалите отрасли. 
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