ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА „АСОЦИАЦИЯ НА СВИНЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
ЕИК 127008717, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област
Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. Симеон Велики No 3

Днес 14.04.2022 г. гр. Шумен, бул. Симеон Велики 3 от 14.00 часа се
състоя отчетно-изборно общо събрание на Асоциация на свиневъдите в
България (АСБ). Събранието бе открито от председателя на УС на АСБ Полина Хаджистоева.
Полина Хаджистоева: Откривам Общото събрание на АСБ, което е
насрочено съгласно взето решение за провеждането му на заседание на УС
на АСБ от 23.02.2022г. и обява публикувана в ДВ, бр.18 / 04.03.2022 г. (стр. 144)
Съгласно списъка на присъстващите членове на АСБ, на днешното
събрание присъстват 22 членове от общо 35 т.е. налице е предвидения от
закона и устава кворум и събранието е редовно. Час: 14:05
На събранието без право на глас присъства Маргарита Петкова Янева
– селекционер на Асоциацията и Димитър Михайлов – изпълнителен
директор на АСБ
Присъстват и представители от фирма „Биохем България“ ООД –
Недялка Райкова, Нодос фарма ЕООД – Емилия Кръстева, Еко Грийн фарм
ЕООД – Емил Чолаков, Криста ЕООД – Христо Папазов, Серго-2 ЕООДНиколай Рачев и Тенев и Харалампус ООД – Александър Тенев. Посочените
фирми са подали заявление за приемането им за членове на Асоциацията.
Постъпила е и молба за освобождаване, като член на асоциацията от
името на Братя Томови ООД – Тома Томов поради прекратяване на дейност.
За деловото протичане на събранието предлагам да изберем
ръководство на днешното събрание в състав: Председател – г-жа Полина
Хаджистоева-Гочева и протоколчик г-жа Петя Стефанова Капитанова
След приключване на разискванията и проведеното гласуване, Общото
събрание на АСБ
РЕШИ
Избира ръководство на събранието в състав : Председател гжа Полина Хаджистоева-Гочева и протоколчик г-жа Петя Стефанова
Капитанова
Резултати от гласуването:
Общ брой гласували-22;
„За“ – 22 членове;
„Против“- няма; „Въздържали се“ –няма;

д-р Полина Хаджистоева-Гочева: Предлагам Общото събрание на АСБ
да се проведе при следния Дневен ред (съгласно решението на УС на АСБ):
1. Отчет и информация на УС за дейността на АСБ за 2021 г;
2. Приемане на финансов отчет за 2021 г.;
3. Приемане на годишния доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ;
4. Смяна на член на Управителен съвет на АСБ.
5. Приемане на нови членове и освобождаване на членове на АСБ.
6. Разни.
Д-р Полина Хаджистоева-Гочева: Който е съгласен с така обявения
дневен ред моля да гласува:
Резултати от гласуването:
Общ брой гласували-22;
„За“ – 22 членове;
„Против“- няма; „Въздържали се“ –няма;

Започнаха разисквания по дневния ред.
Д-р Полина Хаджистоева-Гочева:
По точка първа от дневния ред: Отчет и информация на УС за
дейността на АСБ за 2021 г., ще ви представя изготвения доклад. Копие от
докладите са раздадени на присъстващите.
Д-р Полина Хаджистоева: Като Сдружение по ЗЮЛНЦ с
обществено полезна дейност трябва да отчитаме дейността си и да
внасяме доклада и финансовия отчет в Агенцията по вписвания. В тази
връзка първо ще представя доклада за 2021 г. През 2021 година са
проведени четири заседания на Управителният съвет съответно на
22.02, 29.06, 21.09 и на 10.12.2021 година. На 22.02.2020 година беше решено
свикването на Общо събрание с одобрен дневен ред и на 23.04.2021
година в Шумен беше проведено.
На следващите срещи на Управителният съвет вниманието на
АСБ беше насочено към това АСБ да кандидатства пред МЗХГ за
одобрение на асоциацията за развъдна, както и за нова Развъдна
програма и нов правилник за периода 2021-2031 година поради изтичане
на лиценза. Процедурата се очакваше да продължи в рамките на 5 месеца
и да бъде завършена, с което ще се гарантира продължаването на
получаване на субсидии за развъдна дейност, както за асоциацията, така
и за нейните членове.
АСБ по предложение на УС на АСБ и своите членове реши да внесе
писмо до МЗХГ и БАБХ с настояване за промяна в регионализацията на

зоните заради АЧС в България. Искането бе във връзка с изпълнените
изискванията по работния документ на Европейската комисия за АЧС. С
подготвяне на документация от БАБХ и внасянето й в Европейската
комисия се очакваше в следващите месеци всички зони, в които има
членове на АСБ да бъдат преместени в част II, което означава премахването
на т.нар. „Диамантен печат“.
На 29.06.2021 г. бяха разисквани въпроси свързани с процеса по
кандидатстване за Развъдна организация и новата Развъдна програма.
Развъдната програма на АСБ беше представена официално на 02.06.2021
пред членовете на Комисията на МЗХГ. Очакванията бяха процеса да се
финализира
през
месец
юли
2021
година.
Обсъди се и срещата проведена на 11.06.2021 в МЗХГ по искане на АСБ
във връзка с обстановката с АЧС в България и други текущи проблеми.
Срещата беше проведена със зам. министър Крум Неделков като бяха
изказани опасенията на сектора за разпространението на АЧС при дивите
прасета и мерките, които е нужно да се вземат за ограничаване на
разпространението на болестта. Обърнато бе внимание и на мярката
„Хуманно отношение към свинете“ и нейното продължаване в следващия
програмен период до 2027 година. Дискутира се и онлайн срещата на АСБ
със заместник директора на БАБХ г-н Цвятко Александров и неговият екип
провела се на 21.06.2021 г за обсъждане на новия регламент 605 заменящ
регламент 709 отнасящ се до определяне на специални мерки за контрол
във връзка с АЧС. Бяха обсъдени също така и постигнатия успех относно
преминаването от част III в част II на всички индустриални ферми в България
и премахването на „Диамантения печат“ от тези зони, както и продължаване
на стратегията за освобождаване на още зони през есенните месеци на 2021
година, за което АСБ води активна политика. Членовете обсъдиха и
положението на международния пазар и как то влияе на изкупните цени в
България, както и международната инфлация, която се случи в резултат на
кризата с Covid-19.
На 21.09.2021г. се дискутираха цените на основните суровини, които
галопират безконтролно и срива на изкупните цени на живи животни,
което води до непосилни загуби за сектора и отваря пътя към фалити
на предприятията. Коментира се и срещата с представителите на
МЗХГ в лицето на министъра на МЗХГ – проф. Христо Бозуков и зам.
министъра Крум Неделков, на която се отбеляза, че исканията за
изплащане на нотифицираните средства за хуманно отношение към
свинете са приоритет на АСБ и се обсъдиха възможности за
организиране на протест ако исканията не бъдат удовлетворени.
УС на АСБ за пореден път изказа опасенията си относно
разпространението на АЧС при дивите прасета в област Пазарджик,
случаите в няколко промишлени свинеферми и заден двор. Взе се решение
да се изпрати писмо до БАБХ с искане за освобождаване от Трета зона на
областите Троян, Ловеч, Велико Търново и Габрово, тъй като в тези области
все още има членове на асоциацията, които страдат от рестрикцията на

„Диамантен печат“ без каквито и да е причини за такъв вид ограничения,
както и искане всички области отговарящи на изискванията от Втора зона
да преминат в Първа зона.
На заседанието стана ясно и за издадената заповед от МЗХГ, с която
АСБ е призната за развъдна организация, както и нейната развъдна
програма в периода 2021-2031 година.
На 10.12.2021г. се обсъждаха резултатите от решението на
членовете на АСБ и АИСБ да организират протест на 02.11.2021 в 11.00
часа пред МЗХГ и осъществената среща с министър Бозуков и зам.
министър Крум Неделков във връзка с това, като бяха дадени писмени
гаранции от министър Бозуков, че всички неизплатени средства по
държавната помощ за периода ще бъдат заложени в бюджет 2022, както
и парите за обезщетения по спечелените дела. В резултат на това
протеста беше отменен. Информация беше дадена относно
участието на АСБ в тематичните работни групи по изготвяне на
новата ОСП на Р. България за периода 2021-2027 година. Със задоволство
беше отбелязано и пускането в действие на сайта на АСБ на 27.11.2021
година.
През изтеклата година АСБ работи активно с експерти на МЗХГ
от дирекции „Животновъдство”, „Развитие на селските райони” и
„Държавни помощи и регулации”. С експерти от БАБХ и от отделите
на ДФ “Земеделие” и Разплащателна агенция.
През отчетната 2021г. обхванатите под селекционен контрол свиневъдни
ферми бяха 24 с контролирани 15 844броя, от които 15 640 броя са свинемайки и 204 нерези. Анализът на данните показва, че техния брой се
увеличава в сравнение с 2020г. Причината е следната: някои от фермите
като ”Вардмекс” ЕООД, ”Биляна” ООД, Свинекомплекс Голямо ВрановоИнвест” АД, ”Екопродукт” ЕООД пострадали от АЧС възстановиха своя
производствен процес а това означава, че производителите правилно са
оценили ползата от извършването на развъдна дейност и нейната роля за
икономическата стабилност на фермата и запазването на стадата.
Разпределението на свинете- майки по породи е показано на табл.№1
Табл. №1
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Най-масово отглеждани породи свине са: Голяма Бяла и Ландрас на
различните генетични компании – PIC - Англия, Topigs – Нидерландия и др.
Разпределението на свинете по породи през 2021 г. е както следва: Голяма
Бяла /ГБ/-1484 броя свине-майки: Ландрас /ЛС/ – 499 броя; Дунавска бяла
/ДБ/ - 641 броя и в Репродуктора – 13 016 броя. От анализа на данните се

наблюдава увеличаване броя на хибридни животни / 83.8% / , в резултат на
което техния брой нараства за сметка намаляване на чистопородни. /16.7%
През отчетен период има отпаднал един свинекомплекс - поради
заболяване от АЧС бяха ликвидирани 1520 свине майки и 10 нереза в ЕТ
”Томи - Веселка Папазова.
През 2021г. АСБ кандидатства за получаване на държавна помощ за
водене на родословна книга и определяне на продуктивността и
генетичните качества на животните.
Броят на контролираните животни, с които кандидатства АСБ –
развъдна по т.7.1.1 са 15 844 броя , т.7.2.1.- 15 640 броя и по т. 7.2.2. са 914 120
броя.
След приключване на разискванията и проведеното гласуване,
Общото събрание на АСБ
РЕШИ
Приема Отчета/доклада за дейността на АСБ за периода 01.01.202131.12.2021 г.
Резултати от гласуването:
Общ брой гласували-22;
„За“ – 22 членове;
„Против“- няма; „Въздържали се“ –няма;

Председател на Общото събрание д-р Полина Хаджистоева-Гочева:
По точка втора от дневния ред:. Приемане на финансов отчет за 2021
г., ще ви представя финансовия отчет
Полина Хаджистоева: Данните са както следва:
За 2021г. са отчетени приходи от получена субсидия от ДФ
”Земеделие” по Схемата на държавна помощ за развъдните
организации в размер на ……… лв., самоучастие на развъдните
организации в размер на ……. лв. или общо …….. лв. Начисления членски
внос за 2021г. е в размер на 16 600,00 лв., като по сметката на
Асоциацията през 2021г. са постъпили средства в размер на 14 600 лв.
Разликата част в размер на 2000,00 лв. са постъпили през 2022г.
Общо приходите за отчетната година възлизат на ……лв. От тях
1700,00 лв. следва да се възстановят на ДФЗ, предвид
обстоятелството, че фирма ЕТ „Томи - Веселка Папазова“ бе
поразена от заболяването АЧС и заявените за субсидиране свине

майки са в повече /заявени 1530 бр./ от наличните при ликвидиране на
стопанството /около 1230 бр./, съгласно Раздел V, т. 3 от Договора с
ДФЗ.
Разходите за 2021г. са в общ размер на …… лв. Същите касаят
разходи за наем, разходи за изплащане на възнаграждения по трудови
договор и граждански договори, здравни и социални осигуровки,
канцеларски материали, комуникационни услуги, счетоводни услуги,
др. външни услуги в т.ч. и за извършване на селекционна дейност в
свиневъдството са изплатени средства в размер на ……… лв. На ДФЗ
са възстановени средства в общ размер на 1,40 лв за неусвоена част
и лихви от субсидията за 2020 г.
Общото превишение на приходите над разходите е в размер на
12 555,66 лв.
За отчетния период не са налице данъчни задължение и
задължение към други фирми и организации.
След приключване на разискванията и проведеното гласуване,
Общото събрание на АСБ
РЕШИ
Приема финансовия отчет за 2021 г.;
Резултати от гласуването:
Общ брой гласували-22;
„За“ – 22 членове;
„Против“- няма; „Въздържали се“ –няма;

Председател: д-р Полина Хаджистоева-Гочева:
По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния доклад по
чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ,
Полина Хаджистоева: Представям годишния доклад по чл. 40, ал. 2 от
ЗЮЛНЦ.
След приключване на разискванията и проведеното гласуване,
Общото събрание на АСБ
РЕШИ
Приема годишния финансов отчет за 2021 г. и годишния доклад по
чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
Резултати от гласуването:
Общ брой гласували-22;
„За“ – 22 членове;
„Против“- няма; „Въздържали се“ –няма;

Председател на събранието д-р Полина Хаджистоева-Гочева:
По точка четвърта от дневния ред: Смяна на член на Управителен
съвет на АСБ,
Полина Хаджистоева: Съгласно чл. 25, ал.1 от Устава на АСБ
управителният съвет се състои най-малко от 11 лица, членове на
Асоциацията, а съгласно чл. 27 от Устава Контролния Съвет /КС/ се състои от
3 члена. Съгласно чл. 24 от устава от компетенциите на Общото събрание е
избора на членове на управителния съвет и председателя, а така също и
избора на членове на КС и председателя му. Поради подадено заявление за
отказ от членство на Тома Цвятков Томов – Попово поради прекратяване на
дейност следва да изберем нов член на управителния съвет.
д-р Полина Хаджистоева-Гочева: Има предложение на мястото на
Тома Цвятков Томов, да изберем Лефтер Евстатиев Лефтеров за нов член на
УС на АСБ:
1. Който е съгласен Тома Цвятков Томов - Попово, да бъде освободен
като член на УС моля да гласува.
Гласували: „За“ - 22, против – няма, въздържали се - 0.
Общото събрание с мнозинство освобождава Тома Цвятков Томов за
член на Управителния съвет.
2. Който е съгласен Лефтер Евстатиев Лефтеров, да бъде избран за
член на УС моля да гласува.
Гласували: „За“ - 22, против – няма, въздържали се - 0.
Общото събрание с мнозинство избира Лефтер Евстатиев Лефтеров
за член на Управителния съвет. Мандатът на Лефтер Евстатиев Лефтеров
ще бъде за срока съвпадащ с изтичане на мандата на целия Управителен
съвет на АСБ – 23.04.2024 г вписан в Търговския регистър.
След приключване на разискванията и проведеното гласуване,
Общото събрание на АСБ
РЕШИ
За нов член на управителен съвет на Асоциацията на свиневъдите в
България да се приеме - Лефтер Евстатиев Лефтеров
Резултати от гласуването:
Общ брой гласували-22;
„За“ – 22 членове;
„Против“- няма; „Въздържали се“ –няма;

Председател д-р Полина Хаджистоева-Гочева:

По точка пета от дневния ред: Приемане на нови членове и
освобождаване на членове на АСБ,
Полина Хаджистоева: Има постъпили молби за приемане за членове
на АСБ от следните кандидати:
-

„Биохем България“ ООД, ЕИК 206422163 – Недялка Райкова,
„Нодос фарма“ ЕООД – ЕИК 203407875 - Емилия Кръстева,
„Еко Грийн фарм“ ЕООД – ЕИК 203476070 - Емил Чолаков,
„Криста“ ЕООД – ЕИК 121118907- Христо Папазов,
„Серго-2“ ЕООД - ЕИК – 104001392 -Николай Рачев
„Тенев и Харалампус“ ООД – ЕИК- 128618060 - Александър Тенев.

След приключване на разискванията и проведеното гласуване,
Общото събрание на АСБ,
РЕШИ
Приема за нови членове на Асоциацията на свиневъдите в България

-

„Биохем България“ ООД, ЕИК 206422163 – Недялка Райкова,
„Нодос фарма“ ЕООД – ЕИК 203407875 - Емилия Кръстева,
„Еко Грийн фарм“ ЕООД – ЕИК 203476070 - Емил Чолаков,
„Криста“ ЕООД – ЕИК 121118907- Христо Папазов,
„Серго-2“ ЕООД - ЕИК – 104001392 -Николай Рачев
„Тенев и Харалампус“ ООД – ЕИК- 128618060 - Александър Тенев.
Резултати от гласуването:
Общ брой гласували-22;
„За“ – 22 членове;
„Против“- няма; „Въздържали се“ –няма;

д-р Полина Хаджистоева-Гочева: Има постъпила молба за отказ от
членство в АСБ на “Братя Томови”АД – гр. Попово поради прекратена
дейност:
След приключване на разискванията и проведеното гласуване,
Общото събрание на АСБ
РЕШИ

Освобождава, като член на АСБ “Братя Томови” АД – гр. Попово
Резултати от гласуването:
Общ брой гласували-22;
„За“ – 22 членове;
„Против“- няма; „Въздържали се“ –няма;

Председател д-р Полина Хаджистоева-Гочева:
По точка шеста от дневния ред: Разни бих искала да дам думата на
изпълнителния директор на АСБ г-н Димитър Михайлов, който да ви
запознае с някои актуални въпроси и предложения.
Д. Михайлов – След водени разговори и заявено от членовете на АСБ
желание за по-голямо утвърждаване на организацията, както и увеличаване
на тежестта й проведох редица срещи включително и с председателя на
Българска стопанска камара (БСК) – г-н Добри Митрев. Българска стопанска
камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация,
учредена на 25 април 1980 г. В своята над 40-годишна история БСК се е
утвърдила като един от водещите партньори на държавата при
определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна
неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално
отговорно поведение, компетентност и коректност. Членството в БСК би
помогнало да бъде чут вашият глас в защита на предприятието ви, на
общите интереси на предприемачите и работодателите, на секторите и
регионите, в които осъществявате своята дейност, с цел:




Блокиране на неадекватни нормативни предложения, промени
в законодателството и неговото прозрачно, справедливо и
ефективно прилагане;
Открито представителство и лобиране, съобразено със закона и
общите
интереси
на
членовете
на
БСК.

1. Да участвате при определянето на стратегията на работодателите и
индустриалците по отношение на всички социално-икономически
проблеми на предприятието, бранша и региона, в който осъществявате
дейността си. Вашите позиции и предложения за подобряване на
законодателството и административната практика ще бъдат представени
и експертно защитени по категоричен начин пред компетентните
институции на изпълнителната и законодателната власт чрез органите за
социално партньорство на национално, европейско и международно
ниво.

2. Да
станете
част
от
фирмени,
секторни,
национални
и
международни бизнес мрежи, вкл. за изпълнение на проекти и за
осъществяване
на
бизнес
партньорства.
3. Да получите специализирана експертна помощ, когато се нуждаете от:













анализи и проучвания, с цел по-добро планиране на стопанската
си дейност, вкл. макроикономически и секторни анализи,
проучване на чужди пазари и пазарен достъп, маркетингови
проучвания на българския и чужди пазари, и др.;
съдействие в областта
на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, кол
ективното трудово договаряне, защитата
на конкуренцията, обществените поръчки, митническото
законодателство, развитието на търговска дейност
на българския и чужди пазари, и др.;
разрешаване на колективни и индивидуални трудови спорове,
подобряване на управлението на човешките ресурси чрез
уникалната за България Информационна система за оценка на
компетенциите MyCompetence;
усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на
заетите във Вашата фирма по широка гама национално
лицензирани програми за обучение, както и по Ваша
индивидуална заявка;
разработване и управление на проекти и бизнес планове;
подготовката на документи за тръжни процедури, търговска
регистрация и учредяване на сдружения с нестопанска цел;
сертификати за форсмажор, за произход на стоки и др.

4. Да
получавате
регулярна
и/или
ексклузивна
(по
заявка) информация за промени в законодателството, състоянието и
перспективите пред българския и чужди пазари, търговска и
производствена статистика, добри практики в сферата на стопанското
управление, управлението на човешките ресурси, финансите,
екологичните
изисквания
и
др.
5. За извънсъдебно решаване на търговски спорове в Арбитражния съд
при БСК – бърза и ефективна алтернатива на държавното правосъдие,
призната в страната и чужбина по силата на Нюйоркската конвенция.
С тази кратка презентация считам, че разбирате ползите от членството
на АСБ в такава организация и ви предлагам да гласувате за кандидатстване
на АСБ да стане член на БСК.

След приключване на разискванията и проведеното гласуване,
Общото събрание на АСБ
РЕШИ
АСБ да подаде кандидатурата си за членство в Българска стопанска
камара
Резултати от гласуването:
Общ брой гласували-22;
„За“ – 22 членове;
„Против“- няма; „Въздържали се“ –няма;

Д. Михайлов – Следващият въпрос, който искам да поставя е във
връзка със срещите и разговорите проведени с агенция „Янев и Янев“ за
провеждане на медийна кампания с цел запознаване на обществото на
ползите от:
•

•

•
•
•
•
•
•

Информиране на широката общественост за предимствата на
българското свинско месо и важността на сектора като елемент от
националната сигурност;
Ангажиране на държавните институции за създаване на
целенасочена държавна политика за развитие на сектора
(кооперативи и други възможности).
Привличане на инвестиции за възстановяване на сектора - както от
страна на държавата, така и от ЕС;
Осигуряване на подкрепа от заинтересуваните институциите в
сектора - чрез формални и неформални срещи;
Запазване и увеличаване на държавната помощ за сектора;
Борба с нелегалния внос на месо и завишаване на контрола;
Популяризиране
на
услугите
на
Асоциациите
сред
заинтересовани страни;
Повишаване на имиджа на Асоциациите сред всички
заинтересоване страни - представители на институции, сродни
предприятия
в
бранша,
неправителствени
организации,
работодателски организации, медии, широката общественост;

Също така, както знаете се водиха разговори за изготвяне на секторен
анализ за свиневъдството, който би помогнал по-добре да се
аргументираме в исканията си и при водене на разговори с държавните
институции.
П. Хаджистоева: Съгласни ли сте с бюджета за 4 лв на свиня майка за
медийната кампания?

Д. Неков: Този разговор го водим вече няколко години и до момента
нищо не се случва. Независимо от това, че в момента нямам животни аз съм
твърдо „ЗА“ и съм готов да дам сумата за свинете-майки, които имах.
Х. Хюсеин: Смятам, че от кампанията няма да има никакъв ефект.
Традиционно българите консумират свинско месо и само ще изхарчим едни
пари.
Г. Бъчварова: Колко пари има в асоциацията? Не може ли да
използваме средства от спестените?
С. Гочев: Трябва да проверим какви са възможностите за
финансиране на тази кампания, от парите, които остават в асоциацията.
Д. Михайлов: Колеги, изпращам ви на имейла офертата на Янев и Янев
по пера. Моля да я прочетете и да отговорите кои разходи от офертата
приемате и кои отхвърляте за да вземем решение. Очаквам в рамките на
следващата седмица да получа от Вас отговори.
П. Хаджистоева: Уважаеми членове, тъй като изчерпихме дневният
ред, ако няма други изказвания и предложения смятам да закрия днешното
общо събрание. Закривам Общото събрания. Час: 18.00

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА АСБ : _________________________
/Полина Хаджистоева/
ПРОТОКОЛЧИК : ____________________
/Петя Капитанова/

