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Протокол 

Общо годишно отчетно събрание на Съюза на птицевъдите 

в България, проведено на 12.04.2022 

 

На 12.04.2022 г. от 10,00 ч в сградата на Българска Стопанска Камара, зала „Слънце“, 

ул. Чаталджа № 76, София, бе проведено Общо годишно отчетно събрание на Съюза на 

птицевъдите в България при дневен ред: 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2021 г. 

2. Доклад на Контролния съвет за 2021 г.  

3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2022 г.  

4. Разни 

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

събрание бе открито в 11,00 ч. от председателя на на Управителния съвет на Съюза,  

г-н Ивайло Гълъбов. Той представи официалните гости на Общото събрание:  

г-н Стефан Бурджев, зам. министър на земеделието; г-н Георги Динев, зам. изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие”; проф. д-р Христо Даскалов, изп. директор на Българската 

агенция по безопасност на храните; г-н Добри Митрев, председател на Българска 

стопанска камара; г-жа Дора Ненова - директор на дирекция “Държавни помощи и 

регулация” в МЗХ; д-р Деница Динчева, директор на дирекция “Животновъдство” в 

МЗХ; д-р Ани Здравкова, директор на дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение 

към животните” в БАБХ; д-р Александра Митева, началник на отдел "Заразни болести" 

в БАБХ, както и експерти от дирекции на МЗм и БАБХ. 

Във встъпилното си слово, Председателят на СПБ г-н Ивайло Гълъбов, посочи 

трудностите, с които се сблъсква бранша, вследствие на Ковид и икономическата криза 

и войната в Украйна: „членовете на СПБ се борят за своето оцеляване в тази 

икономическа криза”. 

Приветствия към присъстващите направиха: г-н Стефан Бурджев - зам.министър на 

земеделието, г-н Георги Динев - зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, проф. 

д-р Христо Даскалов - изп. директор на БАБХ и г-н Добри Митрев - председател на 

Българска стопанска камара.  

След приветствията Общото събрание продължи съгласно дневния ред. 

Председателят на СПБ предложи г-н Олег Прокопиев за председател на Общото 

събрание, а за секретар протоколчик г-жа Антоанета Георгиева. Тъй като не постъпиха 
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нови предложения, ръководството на събранието бе избрано единодушно след гласуване 

от всички присъстващи делегати.  

Председателят на събранието г-н Прокопиев прочете дневния ред, публикуван 

предварително във в. „Телеграф”, на 09.03.2022 г. Той допълни, че освен публикуваната 

покана, всички членове на Съюза са уведомени с писма и по електронната поща, един 

месец преди събитието. 

Направено бе предложение от председателя на събранието за мандатна комисия от трима 

членове: за председател – д-р Иван Лефтеров и членове: г-н Емил Милев и д-р 

Христинета Станчева.  

Предложението бе гласувано с 26 гласа „за“, без против и въздържали се. 

След кратка пауза, Председателят на мандатната комисия д-р Иван Лефтеров съобщи, 

че поканата за събранието е публикувана своевременно във в. „Телеграф”, на 09.03.2022 

година, на събранието присъстват 26 редовни членове, 18 членове онлайн и 10 души 

гости. Според Устава на Съюза, събранието е редовно и може да протече по приетия 

дневен ред, след като е изтекъл 1 час изчакване.  

 Председателят на събранието предложи разискванията по докладите на Управителния, 

Контролният съвет и Проектът за дейността и бюджета за 2022 г. да стане след 

прочитането им.  

 Предложението бе гласувано с 26 гласа „за“, без против и въздържали се. 

По т. 1 от дневния ред г-н Олег Прокопиев даде думата на председателя на УС на СПБ 

г-н Ивайло Гълъбов да представи отчетния доклад на Управителния съвет за дейността 

на СПБ за 2021 г.  

Докладът беше представен като презентация и отразяваше всички извършени дейности 

на Съюза на птицевъдите. С презентация беше представен и Годишният финансов отчет 

на Съюза на птицевъдите в България. Приетият през 2021 г. бюджет е ръководно начало 

за извършване на финансовите операции. От специално нает счетоводител се води много 

подробна приходна и разходна документация, събрани са и са прошнуровани всички 

документи. Всички разходи се утвърждавани 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.  
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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 г. в наличност са 

10 744 лв. и на влог 30 000 евро.  

Подробно беше обяснена приходната и разходната част от стопанската и 

нестопанската дейности на Съюза.  

Пълният текст на Доклада ще бъде публикуван в сайта на Съюза.  

По т. 2 от дневния ред. С презентация беше представен анализ на финансовата и 

друга дейност на Съюза, от Председателя на Контролния съвет г-н Емил Милев. 

Подробно беше обяснена приходната и разходната част от стопанската и нестопанската 

дейности на Съюза.  

В заключение, КС на СПБ предлага Общото събрание да приеме отчетът за дейността 

и финансовият отчет за 2021 год. като целесъобразни и дава положителна оценка на 

организационната и финансовата дейност на Съюза. 

По т. 3 от дневния ред. По проекта за дейността и бюджета за 2022 г, г-н Олег 

Прокопиев даде думата на председателя на УС на СПБ г-н Ивайло Гълъбов. Проектите 

бяха представени като презентация. Направени бяха следните предложения: 

1. Стратегия и План за ограничаване на разпространението на Птичи грип; 

2. Удължаване на Държавната помощ за хуманно отношение 2023-2030; 

3. Издаване и обновление на Списание „Птицевъдство“; 

4. Провеждане на Международна Конференция по Птицевъдство; 

5. Подобряване на медийното отразяване; 

6. Подобряване на взаимоотношенията с държавните институции; 

7. Отстояване на съществуващото европейско законодателство по отношение на 

технологиите на отглеждане на птиците; 

8. Създаване на електронен портал „Птицевъден бизнес“. 

По проекта за бюджета бяха направени следните предложения:  

- Приходната част на бюджета да е 210 743 лв. в които се включват и наличните в 

началото на годината 10 743 лева.  

- Разходната част на бюджета да е 180 500 лева. 

- Печалбата/нетният паричен поток да е 19 500 лева. 

- Наличността в края на 2022 год. да е 30 243 лева. 

Председателят на Общото събрание даде думата за разисквания по представените 

доклади.  
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От залата беше зададен въпрос относно получаване на държавна помощ за подкрепа в 

икономическата криза на сектор „Птицевъдство“. Отношение взе г-жа Дора Ненова, 

която поясни, че сектора не е бил включен за подпомагане по Ковид мярката, поради 

твърде ограничените средства. Същевременно браншът в продължение на два програмни 

периода е получавал подпомагане под формата на държавна помощ за покриване на 

разходите, свързани с реализацията на мерките по доброволно поети ангажименти за 

прилагане на по-високи изисквания към хуманното отношение към птиците. За периода 

2018 – 2021 г. са предоставени средства по помощта в размер на 142 795 446 лв, при 

нотифициран бюджет за прилагане от 01.01.2018 г. до 31.12.2022 г. в размер на 172 764 

450 лв. За 2022 г е утвърден финансов ресурс за държавна помощ за покриване на 

разходите, свързани с реализацията на мерките по доброволно поети ангажименти за 

прилагане на по-високи изисквания към хуманното отношение към птиците. в размер на 

35 млн. лв. Оттук следва, че бюджетът осигурен по прилагане на помощта за 2022 г. е 

надхвърлил с 5 млн. лв. от планираните финансови средства. След направено  допитване 

до службите на ЕК е установено, че общото увеличение от 20% не изисква допълнителна 

нотификация на схемата за държавна помощ. По този начин птицевъдите ще бъдат 

подпомогнати съобразно претърпените от тях разходи и пропуснатите ползи за 

приложените мерки за хуманно отношение към птиците.  

Г-жа Ненова информира членовете, че в момента тече дискусия между страните 

членки на ЕС, за разработване на нова схема за следващите 5 години. 

Изказвания по докладите нямаше, както и други запитвания.  

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване прекратяването на 

изказванията, поради липса на желаещи.  

Предложението бе гласувано с  26 гласа „за“, без против и въздържали се. 

Приети с гласуване бяха по отделно: 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2021 г.,  

Отчетът на УС бе гласуван с 26 гласа „за“, без против и въздържали се. 

1.1. Годишен Финансов отчет на СПБ . 

Годишният финансов отчет на СПБ бе гласуван с 26 гласа „за“, без против и 

въздържали се. 

2. Доклад на Контролния съвет за 2021 г.  

Докладът на Контролния съвет бе гласуван с 26 гласа „за“, без против и 

въздържали се. 

3. Проект за дейността и бюджета за 2022 година.  
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Проектът за дейността и бюджета за 2022 година бе гласуван с 26 гласа „за“, без 

против и въздържали се. 

По т. 4 от дневния ред – Разни:  

Нямаше предложения по тази точка.  

Накрая г-н Олег Прокопиев даде думата за заключително слово на председателя на УС 

на СПБ г-н Ивайло Гълъбов, който изказа благодарност на всички членове и гости за 

продуктивната дейност на Общото събрание и посочи проблемите и решаването им при 

сложните икономически условия в България.  

След изчерпване на обявеният дневен ред г-н Олег Прокопиев закри Общото 

събрание. 

 

Собст. информация 


