
 1 

 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

на Управителния съвет за дейността на Съюза на птицевъдите в България  

за 2021 година. 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,  

ДРАГИ ГОСТИ,  

 

Както на последното Общо събрание, отново отчитаме един труден период за 

развитието на промишленото птицевъдство и за дейността на Съюза на птицевъдите в 

България. Свидетели сме на глобални събития, кризата с корона вируса, 

икономическата криза и инфлуенцата по птиците, които сложиха сериозен отпечатък 

върху развитието на птицевъдството и дейността на Съюза.  

Секторът премина през ключовите етапи на пандемията Covid-19, при което се 

наблюдаваха огромни промени в стандартната търговия с хранителни продукти, към 

търговията на дребно и онлайн, както и затварянето на животински пазари, заедно със 

значителни смущения във веригите за доставки. Те включват отсъствия от работа, 

проблеми с логистиката и разпределението, особено за еднодневни пилета и птиците за 

клане, проблеми около предлагането и ценообразуването на компоненти и суровини, 

включително фуражни добавки. Сега вече преминахме към следващ етап на 

икономическата криза, който трябва да продължи и през 2022 г., докато не се постигне 

колективен имунитет при хората.  

През настоящата година, когато провеждаме Общото събрание, към останалите 

проблеми се включиха войната в Украйна и съпътстващите, висока инфлация, високи 

цени на електроенергията и горивата, понижаване на търсене на животински протеини.   

Както през 2020 г., така и през 2021 г. се наблюдава голям спад на продажбите на 

птиче месо и яйца. По сходен начин в нашата страна, както и в страните в които 

изнасяме птицевъдна продукция като Гърция, Франция, Испания, Румъния и др.,  които 

разчитат много на туризма, техните вътрешни продажби бяха засегнати от свързаните с 

Covid-19 ограничения за пътуване. Докато хотелиерските и ресторантски услуги бяха 

засегнати, супермаркетите и онлайн продажбите процъфтяваха по време на наложените 

здравни мерки, като се наблюдаваше ръст съответно от 25 % и 40 %. 
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Сериозен проблем създаде високо патогенната епидемията от инфлуенца H5N8 по 

птиците. Досега не е имало такава мащабна и бързо разпространяваща се епизоотия на 

птичи грип. Загубите за птицевъдния бизнес са големи, тъй като освен преките, които 

са компенсирани недостатъчно или въобще не са компенсирани поради липса на 

административен капацитет. Има сериозни загуби от това, че птиците не са завършили 

технологичния процес. При кокошките носачки и родителите – загуби на яйца, месо и 

проблеми с оборотите на стадата, а при патиците, пропуснати ползи от втлъстен черен 

дроб, както и загуба на един цял оборот в резултат на провеждане на профилактични 

мероприятия.  

В тази връзка, трябва да отчетем участието на членове на Съюза в създаването и 

приемане на Методология и критерии за изчисляване на пазарните цени при различни 

категории птици, във връзка с изпълнение на чл. 144 а, ал.2, т.1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

Програмата за контрол на Нюкясълска болест е част от Национална програма за 

профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в 

България 2019 - 2021 г. Извършват се клинични обследвания на възприемчиви птици и 

задължителна поголовна ваксинация на кокошки-носачки, родителски стада и 

бройлери, фазани, пуйки и спортни гълъби.  

Сериозен бе проблемът и през 2021 година, с клането и пласирането на закланите 

кокошки носачки, особено на фона на епидемията от грип. През годината имаше 

сериозни сътресения с унищожаването на труповете на умрелите птици в екарисажите, 

което доведе до провеждане на неекологични мерки в някои предприятия. 

Същевременно редица фактори продължават да оказват отрицателно влияние върху 

производството на птиче месо и яйца - високите цени на фуражите, адитивите и 

медикаментите, проблеми с птичия грип в някои държави на Европейския съюз.  

Значителни трудности ни създаде големият целогодишен внос на птиче месо и 

сезонният внос (по празници) на яйца за консумация. 

Отчетният доклад накратко характеризира дейността на Съюза, главно по отношение 

на защитата на икономическите интереси на заетите в птицевъдния бизнес и на 

съдействието за популяризиране и внедряване на научно-техническите постижения. 

Ръководни начала в практическата дейност на Съюза ни бяха:    

 - уставните цели и задачи;  

- проектът за дейността през 2021 година, приети на Годишното отчетно събрание;  

- приложението на законодателството на ЕС;  
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- решенията на Управителния съвет;     

-текущо възникнали въпроси. 

 

РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПТИЦЕВЪДСТВО 

Икономическата криза и приложението на законодателството на ЕС оказаха 

потискащо и отрицателно влияние върху развитието на нашето птицевъдство. 

Отчетните данни за производството на птицевъдната продукция през 2017, 2018, 2019, 

2020, и 2021години и прогнозата за 2022 г. са дадени в табл. 1.  

Фактор за просветляването на някои участници в птицевъдството е и стартиралата в 

края на 2018 г. схема на държавна помощ за реализиране на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към птиците (както за бройлери и патици за 

угояване, така и за кокошки носачки). За миналата 2021 година са раздадени държавни 

помощи за над 37 мил. лева.  

Сериозна бе и помощта по Програмата за развитие на селските райони както в 

първата, така и по настоящата програма.    

 

Таблица 1. Производство на птицевъдна продукция 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

 

2019 г.  2020 г.  2021 2022 

(прогноза) 

Промишлено 

производство 

яйца, общо, 

млн. броя  

1,296,0 1,234,0 1,375,7 1360,9 1405,0 1410,0 

- за консумация  1,117,0 1,051 1153,1 1142,9 1145,0 1150,0 

- за люпене  179,0   183,0   212,6 218,0   260,0   260,0 

Птиче месо, 

общо, хил. т 

107,4 118,0 118,0 115,3 119,0 122,0 

от него - за 

промишлен 

добив  

104,0 114,8 114, 42 112,7 115,84 117,4 

в т.ч. 

- от бройлери 

79,3  87,3 89, 12 87,0 90, 68 92,0 

- от кокошки   5,1    4,9     5, 4    5,07 5,30 5,30 

- от патици 19,5  23,1   19,8 20,63 19,85 20,0 

в т.ч.  

- втлъстен 

черен дроб, т 

 

3417 

 

3 469 

 

2 435 

 

2 000 

 

2 000 

 

2000 

- пуйки и 

други птици 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 
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Общият брой на закланите птици в българските птицекланици през 2021 г. са 59 724 

хил. броя, а промишленото производство на месо е 117,4 хил. тона. Наблюдава се 

намаление на общия брой заклани птици.  

Структурата на промишления добив на птиче месо за 2021 г. е както следва:  

 - от пилета бройлери - 78,36 %;        

 - от петли и кокошки – 4,51 %;        

 - от патици – 17,03 %;          

 - от пуйки и други птици – под 0,1 %.  

През последните 2019 и 2020 години, при промишленото производство на бройлери 

се наблюдава застой, а през 2021 години незначителен ръст. Зад това състояние стоят 

сериозни причини. На първо място, това е нелоялната конкуренция на някои страни от 

ЕС, като Полша. Проблемът с полското птиче месо бе не само дъмпинговата цена, а и 

заразата със салмонела. Имаме информация, че и от Украйна, и от други страни членки 

непрекъснато се внасят разфасовки и преработено месо. 

Сериозен проблем е намалената консумация и износ в резултат на корона вируса.  

Не на последно място са високите цени на царевицата, пшеницата, слънчогледовият 

и соевият шрот, които доведоха до непосилни цени на фуражите.  

Промишленото производство на месо и субпродукти от патици, отглеждани 

основно за угояване и получаване на втлъстен черен дроб, след пик през 2018-та год. 

от 23,1 хил. тона кланично тегло, в. т. ч 3469 тона втлъстен черен дроб, се срина до 

20, 630 тона, в. т. ч 2000 тона втлъстен черен дроб. Не бива да забравяме, че близо  

15 % от месото идва от бройлерни патици. Голямото търсене и високата цена на месото 

и втлъстения черен дроб в края на 2018 г., в резултат от мащабното ликвидиране на 

патици, заразени с грип във Франция и Унгария, доведе до повишено залагане на патета 

през ноември, декември и януари на 2019 година. Още по-тежка бе ситуацията през 

2020 и през настоящата 2021 г., когато пазара на патешко месо и втлъстен черен дроб 

във Франция, Испания и Белгия рухна поради короновируса.  

Взетите мерки от БАБХ в края на 2018-та година, за ограничаване на залагането на 

патета във ферми, които не са проверени или не отговарят на условията по Наредба № 

44, също оказа негативно влияние за производството през  2020 и 2021 години. 

Добивът на птиче месо в малките стопанствата е предимно за собствена 

консумация и не оказва съществено влияние на пазара на птиче месо в страната. Тези 

стопанства са най-сериозно засегнати от постепенното намаляване на населението и 

влошаване на възрастовата му структура в селските райони, както и от относително 
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високите цени на комбинираните фуражи на дребно. В резултат на това, през 2021 г. 

по експертна оценка общият добив на птиче месо директно в тези стопанства е около 

3,2 хил. тона. 

Общото производство на птиче месо за 2021 г. се оценява на около 117,4 хил. т. 

Относителният дял на птичето месо в националния месодобив е около 60 %.  

Производството на яйца за консумация през 2021 г. е 1,145 млн. броя. Въпреки 

повишеният брой нови мощности за кокошки, ръстът е малък, тъй като през последните 

години бяха убити принудително много заразени кокошки с птичи грип.  

 През последните години продължи тенденцията за просветляване на стопанствата 

с кокошки носачки, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност (отглеждащи 350 и повече кокошки). По данни на БАБХ към м. февруари 

т.г. тези стопанства са вече 191. Към тази дата в 126 от обектите с алтернативни 

системи (подово и волиери) са с капацитет за 3,150 хил.  кокошки, а в 65 

обекта са с клетъчни системи (уголемени) и в тях се отглеждат над 3,572 хил. 

кокошки. Само в шест обекта (от алтернативните технологии), кокошките се отглеждат 

свободно. За развитие на сектора допринася повишеното търсене за износ.  

През 2022 г. се очаква производството на яйца от кокошки да продължи да се 

развива стабилно. Прогнозира се общият добив на кокоши яйца за годината да 

надмине 1,410 млн. броя, от които около 1,150 млн. броя за консумация и 220 млн. 

броя за инкубиране.  

През 2021 г. са внесени от три фирми 56 070 женски пилета родители от яйценосното 

направление и от 11 фирми 1,355,174  женски пилета родители от бройлерното 

направление. В последните няколко години се наблюдава ръст в производството на 

яйца за инкубация и то главно от бройлерно направление. Основна причина е 

завишеното търсене на световния пазар.  

Общият брой на реализираните от люпилните еднодневни пилета от кокошки се 

намалява спрямо предходната година и са 70 648 хил. броя. От тях 68 946 хил. броя са 

за производство на пилета за месо. През 2021 г. са изнесени извън страната над 5 млн. 

еднодневни пилета.  

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С ПТИЦЕВЪДНА ПРОДУКЦИЯ 

През 2021 г. страната ни се представи добре като износителка на птиче месо, както и 

на яйца за консумация и за люпене (табл. 2). Повечето от произведеното месо от патици 

и почти цялото количество втлъстен черен дроб е за износ. Износът на месо от пилета 
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бройлери е главно за Германия, Румъния, Гърция, Кипър, Италия и Македония, а на 

месото от патици и втлъстен черен дроб - за Франция, Белгия и Испания. Изнасят се 

както охладено, така и замразено пилешко месо, а патешкото месо е главно в замразен 

или преработен вид. През 2021- та година са изнесени 35, 7 хил. тона птиче месо в т. ч. 

1850 т. втлъстен черен дроб от патици. 

Международна търговия с яйца и птиче месо Табл. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По данни 

на НСИ, 

през 2021 са изнесени 247,8 млн. пресни кокоши яйца с черупки за консумация - 

основно за Гърция, Германия, Румъния и Нидерландия.  

 Произвежданите яйца за люпене в страната произхождат от високопродуктивни 

родители с доказани качества на международния пазар. Основни дестинации по износа 

на кокоши яйца за инкубиране през периода са за Гърция и Румъния. През 2021 г. са 

изнесени 200,85 яйца за инкубация.  

 Намалява се количеството внос на птиче месо, в сравнение с 2019-та г. Това може да 

се обясни с комбинацията от различни фактори, каквито са: пандемията от Ковид-19 и 

проблемите със салмонела и птичи грип в Полша и Украйна.     

Показатели 2018 г.  2019 г. 2020 2021 

Износ: 

- яйца за консумация, млн. бр. 

- яйца за люпене, млн. бр. 

- птиче месо, общо, хил. т 

в т.ч. 

- втлъстен черен дроб, тона 

- сушени яйца тона 

 

 Внос: 

- яйца за консумация, млн. 

- яйца за люпене кокошки, млн. 

- яйца за люпене на патици, хил. 

- птиче месо, общо, хил. т 

в т. ч. 

- от пилета и кокошки 

- сушени яйца тона 

 

 

168,19 

83,51 

46,01 

 

3469,1 

1391,4 

 

 

83,40 

- 

2,86 

110,32 

 

103,42 

1933,0 

  

184,24 

112,24 

42,66 

 

2435,2 

989,9 

 

 

90,96 

- 

2,115 

111,78 

 

105,88 

1657,5 

 

234,05 

137,0 

32,3 

 

1735,0 

831,0 

 

 

59,96 

17,49 

1, 427 

99,515 

 

93,577 

815,0 

 

 

247,80 

200,85 

35,7 

 

1850,0 

892.4 

 

 

34,32 

25,12 

1,827 

93,824 

 

89,113 

766.7 
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 В последните години нарасна присъствието на пазара на големите търговски вериги, 

които имат установени канали за директна доставка от ЕС със собствени цехове за 

разфасоване и пакетиране на месо. Това става на фона на намалена контрабанда и сива 

икономика. В рамките на периода се отчита намаление, както на вноса на пилешко и 

субпродукти, така и на месо и субпродукти от водоплаващи птици. 

 Анализът на категориите внесено птиче месо показва, че основната част е от цели 

прясно охладени пилета и замразени малоценни субпродукти, като дреболии, крила и 

други от пилета бройлери, машинно обезкостено пуешко месо и бутчета, както и на 

цели пуйки. Близо 90 % от общо внесеното птиче месо през 2021 г. е от ЕС, като повече 

от половината е от Полша.  

Голяма част от внесеното птиче месо е за месопреработвателните предприятия в 

страната, за приготвяне на колбаси и други продукти. Вносът на месо и карантии от 

пуйки, водоплаващи птици и токачки, който по принцип е в ограничено количество, е 

главно за разнообразяване на асортимента на пазара.  

Въз основа на предварителните данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ и на НСИ за 

производство, внос и износ на месо от домашни птици, вътрешното потребление на 

птиче месо за 2021 г. е 180 124 тона при население 6,927 млн., на глава от население е 

26,0 кг, според последните статистически данни. Наблюдава се ежегоден ръст на 

консумацията на птиче месо.  

Вносът на яйца за консумация през 2021 е намален с близо 25,64 млн. яйца в 

сравнение с 2020-та година. Целият внос на яйца с черупка е 34,2 хил. бр., като това 

количество е доставено изцяло от държави-членки на ЕС, основно от Румъния и Полша.  

През 2022 г. може да се очаква да продължи вносът на известно количество яйца за 

консумация и преработка на сравнително по-ниски цени от европейски страни.  

През 2021 година са консумирани 931,52 мил. яйца с черупка или 135 бр. на глава от 

населението.  

Доставките на яйца за инкубация през периода, са реализирани основно от 

Франция и Унгария.  

През 2021 г. може да се очаква да продължи вносът на известно количество яйца за 

консумация на сравнително ниски цени, поради възможностите за доставки от 

европейски страни. Като цяло обаче, вносът едва ли ще окаже съществено 

въздействие на вътрешния пазар, тъй като обикновено заема сравнително малък дял 

от вътрешното потребление. 
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В заключение на този раздел следва да се подчертае, че постигнатото производство 

на птицевъдна продукция за 2021 г. е далеч под нашите възможности и потребностите 

на страната ни, за задоволяване със собствена птицевъдна продукция.  

Пандемията COVID-19 ускори растежа на електронната търговия, доставката до 

дома, призрачните кухни, виртуалните марки, разми границата между търговията на 

дребно и хранителните услуги и постави нов фокус върху стандартите за устойчивост. 

Цялата верига за доставки на пилета и яйца трябва да се приспособи към тези промени. 

ПО ЗАЩИТАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЗАЕТИТЕ В 

ПРОМИШЛЕНОТО  ПТИЦЕВЪДСТВО  

Дейността на Съюза в това направление е насочена главно към внедряването на 

законодателството на ЕС, чрез национални закони и наредби. Участвали сме в работни 

групи и с писмени предложения и становища по изменението на редица закони и 

наредби. Сериозно участие взеха членове на Управителния съвет по редактирането на 

измененията по Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 

към животновъдните обекти.  

През изтеклата 2021г. и до момента, от името на Съюза на птицевъдите в България 

сме взели участия в следните заседания: 

- В редовните заседания на ТРГ /Тематични работни групи/ от 12-то до 20-то 

заседание за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и 

селските райони 2023-2027 в периода от м. 02. 2021г. до м. 02. 2022г., в рамките на 

които се обсъждаха проектите на интервенциите за следващият програмен период, като 

бяха изготвени писмени становища и предложения от Съюза на птицевъдите в 

България по представените документи. 

- В заседанията на ТРГ /Тематични работни групи/ по мерките от ПРСР 2014-2020 

във връзка с извънредните и текущите приеми през 2021г. по подмерки 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 

6.3, 2.1 и други в периода м. 02. 2021г. до м. 02. 2022г., в рамките на които се 

обсъждаха пакетите от документи за кандидатстване по отделните подмерки и бяха 

предоставени писмени становище и предложения от наша страна. 

- В заседанията на КН /Комитета по наблюдение/ от 16-то до 18-то заседание на УО 

на ПРСР 2014-2020, в рамките на които се обсъждаха предложения за промените по 

ПРСР, напредъка по отделните мерки и прехвърлянето на средства в рамките на 

отделните приоритетни оси на програмата, като в тази връзка са подготвяни писмени 

становища и предложения от страна Съюза на птицевъдите в България. 
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- В периода от м. 02. 2021г. до м. 02. 2022г. са изготвяни и становища по текстовете 

на нормативни документи, обявени за обществено обсъждане, в портала за обществено 

обсъждане. 

- Взети са участия в срещи с Управляващият орган в лицето на Министерство на 

земеделието и с Ръководството на Държавен фонд Земеделие по конкретни теми и 

въпроси, касаещи казуси и текущи оценки на проектни предложения по ПРСР 2014-

2020г. 

Много внимание Управителният съвет отдели на борбата срещу нелегитимния внос. 

Занимавали сме органите на НАП, лично министрите на земеделието и храните и 

органите на БАБХ. Имаме и собствени проверки, и можем да отчетем съществен успех. 

Въпреки това и сега продължава вносът на яйца за консумация и преработка, главно от 

Полша и Румъния, за които има голямо съмнение, че са нелегитимен внос или от болни 

птици, какъвто случай имахме с яйца и птиче месо от Полша. Считаме, че реализацията 

на такива продукти на нашия пазар е недопустим. 

Много време отделихме на разкриването на възможности за държавно подпомагане 

на птицевъдството. През 2021-ва година са раздадени държавни помощи за 37 млн. лева 

за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.  

През 2021 г. председателят, зам. председателят, изп. Директор, експертът и членове 

на Управителния съвет са се включвали в много мероприятия:  

- участие на председателя на СПБ със заповед на министъра на МЗХГ в Съвета по 

животновъдство към МЗХГ (ежемесечни сесии); 

- участие в конференции за новата Обща стопанска политика на ЕС;  

- в сесии на Съвета за тристранно сътрудничество към Министерството на 

земеделието и храните;  

- в съвещания на Българската стопанска камара. 

- ежегодни общи събрания на сродните браншови съюзи, срещи с техни 

представители и семинари на фирми;  

- срещи с търговски фирми за износ на птиче месо, яйца за консумация и разплод;  

- кореспонденция (с писма и мейли) с държавни органи и представители на 

Европейската комисия. 

С активната дейност, провеждана от Съюза на птицевъдите в България и в пълно 

единодействие с Министерството на земеделието и храните, бе нотифицирана и се 

прилага държавната помощ, която е със срок на прилагане от 2018 до 2022 г. Помощта 

е в размер на 175 млн. лева.  
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По този раздел може да се обобщи, че Управителният съвет е положил много усилия 

за защита на икономическите интереси на птицевъдите, въпреки че може да се направи 

още повече.  

ПО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА НАУЧНО 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 

Един от най-важните фактори за динамичното и ефективно производство и 

преработката на птицевъдната продукция е разработването и внедряването на все по-

нови научно-технически решения. Практическото им приложение е дейност на самите 

собственици. Задача на Съюза е тяхното популяризиране и съдействие за прилагане. 

Съюзът прилага две основни мерки: организиране на научно-технически 

конференции, симпозиуми, кръгли маси и издаване на специализираното списание 

„Птицевъдство”. 

По първата мярка: За първи път Съюзът на птицевъдите в България не успя да 

организира и проведе през 2020 и 2021 година 42-та Международна конференция и 

бизнес среща с изложба ,,Птицевъдство, в резултат на наложените ограничения във 

връзка с пандемията Ковид 19.  

По втората мярка: издаването на списание „Птицевъдство” е другото мероприятие 

за популяризиране на научно-техническите постижения. Списанието вече се издава 30 

години. Смятаме, че при трудните условия на работа, то допринася в значителна степен 

за повишаване на знанията и квалификацията  на неговите читатели. Списанието е 

отворен прозорец към световните и нашите научни постижения и челен опит. То 

осигурява своята издръжка и подпомага издръжката на Съюза. През 2018 та год. е 

признато за научно списание и авторите на публикациите могат да ги ползват за научна 

хабилитация.  

Редно е да се кажат добри думи за работата на редакционната колегия и за 

поддържането на висока съдържателна и художествена стойност на списанието.  

ПО РАБОТАТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И 

ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Съюзът ни е утвърден партньор, а понякога опонент на представителите на 

държавната власт. Наши най-важни партньори от МЗХГ са БАБХ, Дирекция 

„Животновъдство” и Дирекция „Политики по агрохранителната верига”. 

През отчетния период активна дейност развиваме с представители на Дирекция 

„Държавни помощи и регулации” и лично с директора й Дора Ненова и с Румен 

Яначков. Основен предмет на общата ни дейност беше държавната помощ за 
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отглеждането на птиците. Добро е партньорството ни и с дирекциите, „Политики по 

агрохранителната верига”, „Развитие на селските райони” и ,,Стратегическо 

планиране”. Имаме постоянен представител в „Съвет по животновъдство” към 

Министерството, като сесиите там са ежемесечни.  

Съюзът ни има представител в постоянната работна група по Ос 1 към Комисията по 

наблюдение по прилагането на Програмата за развитие на селските райони.  

- Подготовка на статии в списание Птицевъдство с актуална информация за текущи 

и предстоящи приеми по Програмата за развитие на селските райони. 

Особено важно и отговорно е партньорството ни с Българската агенция по 

безопасност на храните, с Дирекция „Здравеопазване, хуманно отношение към 

животните и контрол на фуражите” и с  Дирекция „Контрол на храните”. Освен 

многото наши посещения, представители на тези дирекции са взели участие, по наше 

искане, в заседания на Управителния съвет и събрания на Съюза.  

Постоянни са контактите с „Център за оценка на риска по хранителната верига” с 

директор проф. д.в.н Георги Георгиев, зам. директор, д.в.м Илиан Костов и експерт д-р 

Мадлен Василева. 

От обществените професионални организации продължава доброто ни партньорство 

с Българската стопанска камара. Постоянни са контактите с Добри Митрев , 

Председател на БСК, Димитър Бранков, Зам.-председател на БСК, и Росен Сиркьов, 

директор„Работодателски системи“. 

По решение на БСК, член на нашия Съюз е делегиран представител в тристранния 

съвет на Министерството на земеделието, храните и горите. 

Ще отбележа добрата ни работа със синдикалните организации КНСБ (ФНСОХП) и 

КТ “Подкрепа” по приложението на трудовото законодателство. Постоянни са 

контактите със Славчо Петров, председател на ФНСОХП и зам. председателят, 

Снежана Яначкова.  

Не бива да пропускам и съвместната работа с ръководствата на „Борд за яйца, 

пилешко и заешко месо”, както и „Развъдната асоциация по птицевъдство”. 

В заключение на този раздел ще отбележим, че въпреки задоволително доброто ни 

партньорство с представителите на държавната власт то не е така организирано, 

каквото е в много други страни със силно развито промишлено птицевъдство. 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ. Съюзът ни провежда нормален 

организационен живот. През отчетния период са проведени шест заседания на 

Управителния съвет, като едно е присъствено, а останалите са онлайн. 
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Заседанието на Отчетно изборното събрание и на Управителния съвет са свиквани с 

предварителни покани, съобразно законодателството и изискванията на Устава. На 

някои заседания на Управителния съвет са канени и членове на Съюза, с цел по-добре 

да се изясняват поставените въпроси и да се вземат на по-правилни решения. 

Дневният ред на заседанията на Общото събрание са публични, публикувани на 

сайта на Съюза и на страниците на списание “Птицевъдство”. Всички присъстващи 

членове на Управителния съвет са вземали активно участие при обсъждането на 

въпросите от дневния ред. Дискусиите са били отговорни и понякога бурни, за да се 

намерят и формулират най-добрите решения. 

Управителният съвет, избран от Общото отчетно-изборно събрание през 2021 г., е в 

състав от 15 члена, а Контролният съвет от 3 члена. Към сегашното заседание на 

Общото събрание са се отчели повечето членове и готовност да се отчетат са изявили и 

останалите членове.  

През отчетния период  в Съюза са членували 75 фирми и четири физически лица. 

Официално са се отказали от членство 2 фирми, а останалите са отпаднали поради 

неплатен от две години членски внос. През м. декември 2021 година, са приети за 

членове на СПБ 6 фирми. 

Отчитането на членския внос се узаконява с издаден от Съюза сертификат. Това е 

официалният документ за редовно членство. По изискванията на Устава членският внос 

се събира еднократно до края на май текущата година. За целта своевременно се 

изпращат електронна проформа фактура, след което се издават официален сертификат 

и електронна фактура. 

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

Приетият през 2021 г. бюджет е ръководно начало за извършване на финансовите 

операции. Води се много подробна приходна и разходна документация от 

счетоводител. Събрани са и са прошнуровани всички документи. Всички разходи се 

утвърждават от председателя на УС, а по-големите такива и от самия УС.  

При план за приходите през 2021 г. – 78 160 лв., са събрани 66 005 лв. Налични към 

01. 01. 2021 са били 21 151,05лв. и на влог 30 000 евро. От членски внос вместо 36 000 

лв. са събрани 35 240 лв.  

Разходната част –показва разумно изразходване на получените средства. 

Направените разходи са на стойност 76 412 лв., при план 78 160 лв. В краят на 2021 . в 

наличност са 10 744 лв. и на влог 30 000 евро.  
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Подробностите по пера са посочени в Годишния финансов отчет, Годишната 

данъчна декларация и презентацията. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО 

Какво трябва да извършим през 2022 година? 

 Финансово стабилизиране след ковид пандемията и финансовата криза, които 

създадоха невъзможна за работа среда с рекордни цени на електроенергията, 

енергоносителите и зърнените култури и спад на цените на хранителните продукти в 

това число на яйцата, пилешкото и патешко месо поради намалялата консумация, в 

следствие на ограничителните мерки в туризма и ресторантьорството.  За решаването 

на този проблем трябва да се нотифицира държавна помощ за пазарна подкрепа на 

отрасъла, който работи една година на цени под себестойност и натрупа загуби в 

размер на  80 млн. лв. В европейското законодателство е предвидена такава практика, 

както и средства за нейното реализиране. Такава помощ не отдавна беше отпусната за 

други сектори на животновъдството с много положителен ефект.  

 Стимулиране на потреблението на български  яйца, пилешко и патешко месо 

чрез бързи и адекватни мерки. 

o Повишаване на качеството на продуктите , които да се маркират и  опаковат, 

така че да ограничават всякакво манипулиране по търговската верига.  

o Пълен мониторинг за Салмонела на яйца и птиче месо при влизане в страната. 

o Фискален контрол на вътрешнообщностните сделки за укриване на ДДС, както и 

на сделките с трети страни за занижаване на цените с цел укриване на мита и ДДС.  

o Изработване на стандарти за качество и кампания за популяризирането на 

българското птицевъдство на вътрешния и външен пазар. 

o Намаляване на ДДС на яйца и месо с цел повишаване на потреблението и 

обезсмисляне на злоупотреби с ДДС при ВОП. 

 Интегрирането на животновъдството и земеделието като най-устойчивият модел 

за развитие.  

o Допълнителни субсидии на единица продукция на  земеделските стопанства, 

които развиват животновъдство или продават продукцията си на вътрешния пазар. 

o Допълнителни стимули за земеделци, които използват за наторяване животински 

тор в преработен вид, от инсталации за  компостиране или биогаз. 

 Защита на съществуващото законодателството по отношение на хуманното 

отношение на животните и използването на различните технологии за отглеждане.  

o Развитието на технологиите за отглеждане трябва да е на база на екологичната и 

енергийната оценка. В България например, не е възможно да се отглеждат кокошки 

носачки върху дълбока постеля без отопление, поради климатичните условия. 

o Приоритет на една или друга технология на отглеждане трябва да отразява 

потребителското търсене а не интересите на търговските оператори или на фермерите. 

Това е правилния и честен пазарен подход, който трябва да е водещ при нови 

законодателни изменения. 

o В случай на законодателни промени и необходимост от внедряване или 

ограничаване на някои технологии на отглеждане трябва да се предвиди обезщетение за 

фермерите и да се осигури необходимият гратисен период съобразен с периода за 

амортизация на използваните технологични инсталации и финансови стимули при 

закупуване на нови инсталации. 
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   Ефикасна борба с птичия грип и нюкасълска болест. 

o Премахване на търговските ограничителни за страни и региони  в които се 

прилага ваксина за авиарна инлуенца по птиците. 

o Финансови стимули за подобряване на биосигурността на стопанствата които 

отглеждат птици на открито, свободно отглеждане на кокошки носачки, пилета за 

угояване и водоплаващи. 

o Закон за обезщетяване на засегнатите ферми и правилник за неговото прилагане. 

o Закон за ликвидиране на огнища на заразни заболявания и правилник за неговото 

прилагане. 

o Задължително ваксиниране в Люпилните с векторна ваксина за Нюкасълска 

болест на еднодневни птици,  предназначени за до отглеждане в нерегистрирани 

животински обекти 

 Удължаване на срока на държавната помощ за доброволно поети ангажименти за 

хуманно отношение към птиците със 7 години до 2030 г.   

 Провеждане на 42-та Международна конференция”Бизнес среща с изложба 

Птицевъдство 2022”. 


