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ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА 

ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

 

На 17.09.2020 г. от 10,00 ч в хотел „Света София“, ул. Пиротска 18, София, бе обявено 

Общо годишно отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България.  

След 1 час изчакване поради липса на кворум, съгласно Устава на Съюза, Общото 

събрание бе открито в 11,00 ч. Председателят на Съюза Димитър Белоречков поздрави 

делегатите и официалните гости на събранието: Силвия Василева, директор на Дирекция 

“Животновъдство”, Милена Узунова – държавен експерт в отдел „Животновъдство“ 

Славчо Петров, председател на Федерацията на независимите синдикални организации 

от хранителната промишленост (ФНСОХП), Христина Цветкова – член ва У.С. на 

„Продуктов борда за яйца, птиче и заешко месо“. 

Председателят на СПБ предложи Олег Прокопиев за председател на Общото събрание, 

за председател на мандатната комисия, гл. асистент д-р Евгени Петков а за секретар 

протоколчик Антоанета Георгиева. Тъй като не постъпиха нови предложения, 

ръководството на събранието бе избрано единодушно след гласуване от всички 

присъстващи делегати.  

Председателят на мандатната комисия гл. асистент д-р Евгени Петков докладва, че 

събранието е законно. 

Председателят на събранието О. Прокопиев прочете дневния ред, публикуван 

предварително във в. „Земя”, бр. № 153 от 13.08.2020 г.,  

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет и Годишния финансов 

отчет за 2019 година. 

2. Приемане отчета на Контролния съвет за 2019 г.  

3. Приемане на проект за дейността и бюджета на Съюза за 2020 г. 

4. Разни. 

Председателят на събранието предложи разискванията по докладите да стане след 

прочитането им. Предложението беше прието единодушно, след гласуване от всички 

присъстващи делегати.  

По т. 1 Олег Прокопиев даде думата на председателя на Съюза Димитър Белоречков 

да представи отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на СПБ през 2019 г. 

(Доклада публикуваме отделно.) 



 2 

По т. 2 отчетният доклад на Контролния съвет бе представен от Иван Йовчев – член 

на Контролния съвет.  

По т. 3 Проект за дейността и бюджета на Съюза за 2020 г бе прочетен от Пламен 

Челебиев – зам. председател на Управителния съвет на СПБ. 

След изнасянето на докладите бяха направени следните изказвания: 

Ивайло Гълъбов – „Булагро“ АД, взе отношение по въпросите свързани с 

финансирането на Съюза. Предложи да се популяризира от членовете на УС и от 

редовите членове на Съюза  членството в съюза на регионален принцип, в противен 

случай трябва да се вдигне членския внос. Всички производители на птици използват 

държавната помощ, независимо, че не са членове. Трябва да се помисли за 

преференции за участниците членове в изложенията и конференцията. 

Тъй като тази година конференция няма да има, той предложи следващата 

конференция да се проведе по времето на изложението „Агра“ в Пловдив. 

Относно обезщетенията за убити птици: направена е методика, коята все още не е 

разгледана и няма развитие по този въпрос. Към момента БАБХ отказва изплащането 

на обезщетенията, въпреки посещенията на обектите на място. Предлага да се окаже 

помощ на колегите или да се направи комисия за оказване на помощ на пострадалите 

колеги. Обърна внимание, че когато се откаже изплащането на помощта, съответния 

оператор може да се обърне правно към органите на правосъдието, но когато не се 

откаже помощ, операторите чакат повече от 6 месеца за изплащане на същата.  

Относно нерегламентираните животновъдни обекти – набелязани се мерки, но 

ангажиментите останаха неясни – появяват се нерегламентирани обекти, които 

нарушават биосигурността. 

Ваксинирането на птиците за селските дворове за болестта „Нюкасъл“ все още е 

предложение, а то е да се ползва векторната ваксина в люпилните.  

По въпроса за износа към трети страни – възпрепятстван е, независимо в коя област 

на страната е заболяването. За всяка страна критериите са различни. Той предлага да се 

влезе в контакт с посолствата, тъй като смята, че това е проблем с комуникациите. 

Иван Йовчев – МИЗ ЕООД. Относно държавната помощ, той съобщи, че в Унгария, 

само членовете на Съюза вземат държавна помощ, ако не членуваш – не получаваш 

такава. Освен това са много ниски стойностите – това са компенсации, а не помощ, 

въпреки че са намалили броя на отглежданите патици на кв. м.  

Славчо Петров – председате на ФНСОХП, взе отношение по синдикалните 

въпроси и обясни, че е важно да сме членове на Отрасловия съвет по храните, който е 
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регламентиран в чл. 120 от Закона за храните. В него са дадени критериите, на които да 

отговарят браншовите съюзи. На сайта на МЗХГ има и публикувани критериите, както 

и програмата за членство. Предстои изменение на Кодекса на труда, от където ще 

произтече новото заплащане на труда. 

Пламен Челебиев – зам. председател на СПБ – обърна се към представителите на 

МЗХ и поясни, че от 2017 година не са платени обезщетенията на фирма „Волекс“. 

Относно вноса и износа от трети страни – от 10 години не се решава въпроса за 

търговия с източните страни (Китай, Пакистан, Виетнам и др.). 

По въпроса за държавната помощ – при намаляване на бройките на 4 патици – се 

губят 16 кг., а помощта остава същата. Когато има капацитет трябва да завишават 

бройките, а не килограмите. При отглеждането на закрито – само някои фирми спазват 

това изискване, а всички показатели се влошават в сравнение с отглеждането на 

открито. Редно е да се получават компенсации за отглеждането на закрито. Във връзка 

с програмата за COVID – 19 - малко производителите се възползват от нея.  

Васил Василев – „Шанс 61“ – Всички са потърпевши от COVID – 19. От времето на 

пандемията, стоката стои по складовете и от това се губи. Той предлага да бъдат 

подпомогнати всички засегнати. Подкрепя изказването на Йовчев и Челебиев. Предлага 

при изчисляването на компенсациите да се изхожда от броя на патиците на кв. м. 

Съществува голяма диспропорция между кокошият вид и водоплаващите, и счита, че 

по тази причина няма да се върнат като членове на Съюза напусналите оператори на 

водоплаващи. Трябва сумите за субсидите да се разпределят по-честно. 

Силвия Василева, директор на Дирекция „Животновъдство“ в МЗХГ направи 

изказване относно прилагането на нов Регламент, съгласно който ежемесечно трябва да 

се подават данни, свързани с количеството преработена продукция.  

Относно предстоящата нова Държавна помощ – не се знае дали ще бъде утвърдена от 

ЕС. Последната беше много трудно съгласувана. При първата беше взет модела на 

Румъния, но тя вече не получава такава. Трябва да се надгражда държавната помощ. 

Предлага да се намали площта на броя на отглежданите птици. МЗХГ разчита на 

активното участие при определяне на мерките за субсидията.  

Подаването на документите по програмата за компенсация за COVID – 19 – 

приключва на 21.09.2020. Таванът е затворен до 7,5 хил. евро за работниците, които 

отглеждат птици. За работниците в преработката е 50 хил. евро. 

По мярка 5.1. – 42 са бенифициентите за 30 млн. – от тях 22 са на свиневъдите и 16 са 

на птицевъдите. 
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Що се касае за подадената методология- изпратена е в БАБХ и нямат обратна връзка. 

Смята, че БАБХ е зависима от средствата и затова е отказано плащане или се плаща със 

закъснение. 

В. Василев – „Шанс 61“ – относно закритото отглеждане на патици – губи се по 3 

лева на патица и затова предлага да се компенсират производителите, които отглеждан 

патиците на закрито. При угояване и клане се работи под себестойността – 7 хил. Евро 

е обидно, компенсацията е ниска в сравнение с данъците, които се плащат. Трябва да 

има експортна субсидия.  

Силвия Василева - информира членовете, че Чехия има идея, уголимените клетки да 

бъдат премахнати.  

Ивайло Гълъбов обясни, че големите търговски фирми няма да приемат яйца от 

2022 година от кокошки клетъчно отглеждани. В Германия вече няма клетки. 

По въпроса за хуманното отношение – трябва да има промени по държавната помощ – 

това е, което тормози производителите при кандидатстване. Освен това трябва да се 

измисли форма, само членовете да получават субсидия. 

Силвия Василева обясни, че това няма законно основание. 

М. Узунова – информира присъстващите за нови изисквания към производителите, 

съгласно  РЕГЛАМЕНТ на ЕС 2019/1746 на Комисията от 1 октомври 2019 година за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 за определяне на правила за 

прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета, по отношение на уведомленията до Комисията относно 

информация и документи.  

 Съгласно новият Регламент, трябва да се подава уведомление относно:  

1. Яйца  

- брой на производствените обекти за яйца с разпределение по методи на отглеждане, 

и производствените обекти за биологични яйца, включително максималния капацитет 

на предприятието по отношение на броя на кокошките носачки, налични по едно и 

също време;  

- обем на производството на яйца с черупки в зависимост от метода на отглеждане, 

изразен в тонове нетно тегло, включително биологичните яйца.  

Срок за уведомлението:  

- годишни данни за броя на производствените обекти — до 1 април всяка година;  

- месечни данни за производствените обеми — до 25-о число на месеца за 

предходния месец. 
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2. Месо от домашни птици: 

- представителни продажни цени за биологични цели пилета от клас A  

(„пилета 65 %“), изразени за 100 кг. продукт.  

- до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния календарен месец. 

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общото събрание – г-н Олег 

Прокопиев, подложи на гласуване прекратяването на изказванията, поради липса на 

желаещи. Приети с явно гласуване бяха по отделно без против и въздържали се.: 

1. Отчетът на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2019 година 

2. Годишният финансов отчет за 2019 година.  

3. Проекта за дейността за 2019 г. и бюджета за 2019 година.  

Материалите бяха приети по отделно, с явно гласуване, без против и въздържали се.  

След гласуването, Олег Прокопиев даде думата на председателя на СПБ д-р Димитър 

Белоречков, който направи предложение в бюджета за 2021 година, перото за 

командировки да бъде увеличено на 2000,00 лева. 

Накрая д-р Белоречков изказа благодарност на всички делегати и гости за 

продуктивната дейност на Общото събрание.  

След изчерпване на обявеният дневен ред Олег Прокопиев закри Общото събрание. 

                         (Соб. инф.) 

 


