Анализ на проблемите в сектор птицевъдство и
предложения за справяне с последиците от Sars-Cov19
пандемията, представени от
Асоциация на промишленото птицевъдство

Поради пандемичната криза от началото на 2020 г. насам цените на всички
суровини, които използваме, за производството на пилешко месо и яйца са се
покачили със 70% – соев шрот, слънчогледов шрот, пшеница, царевица, олио и т.н., а
от друга страна продажната цена на продукцията ни – пилешко месо и яйца, падна
под себестойност и сме принудени да продаваме продукцията си на загуба.
Фуражите за изхранване на животните образуват 70% от себестойността на
продукцията.
Въпреки това отрасъла индустриално птицевъдство не е взет под внимание и не сме
подпомагани адекватно до момента, за да компенсираме загубите. Нашия
икономически код на дейност (КИД) е изключен от всички мерки за справяне с
КОВИД пандемията. Единствената мярка, по която можехме да участваме беше за
закупуване на дезинфектанти с таван 7000 евро (Covid 2) и се изчисляваше по броя
персонал (430лв на нает работник), който при малките и средни ферми не е голям.
Ако тази мярка се поднови, трябва да бъдат променени условията и да се изчислява
на отглеждани животни, а не на брой персонал. Също така бюджета на мярка Covid 2
беше 20 пъти по малък от бюджета на мярка Covid 1 където са останалите
животновъди и растениевъди. Смятаме, че това също трябва да се преразгледа и
актуализира.
Нашият бранш е тясно свързан с ресторантите, хотелите, туризма като цяло и
сме косвено засегнат сектор и когато те са затворени или работят на намален
капацитет, това оказва изключително негативен ефект върху нас, защото нашата
продукция не може да бъде реализирана или съхранена дълго време и се получава
пренасищане на пазара и по пазарен принцип нашата цена пада под себестойност.
Докато при туристическия бранш се натрупват пропуснати ползи от приходи, в
сектор животновъдство е невъзможно да се прекрати дейност в кратък срок,
тъй като ние имаме ангажимент за изхранване на животните и сме обвързани с
програмата за „Допълнителни поети ангажименти за хуманно отношение към

животните“, за което сме субсидирани и при прекратяване на дейност трябва да
връщаме парите на държавата. Някои колеги изпълняват и евро проекти и трябва да
спазват бизнес плановете си и при едно спиране, отново трябва да връщат пари.
Субсидирането за допълнителните грижи за хуманно отношение е с друга цел и е
крайно недостатъчно за справяне с тази криза. В един момент за много от
производителите би било много по-добре да не работят и да не образуват загуби
всеки ден, но самият процес по спиране и после за стартиране е изключително дълъг
и е обвързан с договори и планове за създаване на стада и отглеждането им, както и
възстановяването на загубените пазари.
В допълнение, вноса от други страни продължава и всичко това оказва
огромно влияние на пазара на пилешкото месо и яйцата. В същото време опитите ни
за износ бяха провалени поради същата тази обстановка и в другите страни от
Европейския съюз и третите страни.
Единствения начин за излизане от ситуацията без подкрепа от
държавата е фалит на предприятието, който ще доведе и до трудности и за всички
други компании, които стоково кредитират българския производител чрез
суровини на отложено плащане и така ще се влезе в един омагьосан кръг и вероятно
блокиране на държавата и масови фалити.
Нашите предложения за справяне с тази кризисна ситуация и да помогнем на
българския производител, са следните:
1. Да се актуализира списъка с икономическите кодове на дейност (КИД), в
които да се добавят липсващите сектори като индустриално птицевъдство
и свиневъдство, които да могат да се възползват от средствата по
програмите за справяне с икономическите последици от корона кризата,
както и в предстоящите мерки от програмата за възстановяване. В плана
за възстановяване има нужда да се наблегне на мерки за стимулиране на
производителите да се кооперират в общи клъстери с цел партньорство и
общи инвестиции за изграждане на по-добри позиции на пазара. В
птицевъдния сектор има нужда от клъстерни/кооперативни инвестиции в
птицекланици, пакетиращи цехове за яйца, транжорни за месо, търговски
обекти, складове, фуражни заводи и други. По този начин ще се изгради
стабилност в сектора и ще е по-устойчив в следващи кризи.
2. Нужно е да се предвиди увеличаване на бюджета на програмата „Помощ за
реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение

към животните” за всяка следваща година, към министерството на
земеделието, тъй като там имаме легален начин разрешен от ЕК, да
подпомогнем значително повече българския животновъд. През
изминалите 9 години и два програмни периода сме се възползвали едва с
1/3 от разрешените средства от Европейския съюз, които следва да се
делегират от държавния ни бюджет.
3. Животновъдния сектор има нужда от ниско лихвени кредити отпуснати от
ДФЗ, а не от ББР, тъй като там има разработена схема и практика, която
работи ефективно. През търговските банки процеса е много труден, тъй
като българския животновъд масово се намира в затруднено състояние,
работи на загуба и не е атрактивен сектор за отпускане на кредити.
4. Нужно е да се измисли механизъм държавните институции като – затвори,
социални патронажи, училища, военни бази и други, да могат да поръчват
пилешко месо, яйца и други агрохранителни продукти през Софийска
стокова борса на търг и за целта тези продукти трябва да се включат в
постановление № 191 от 29 юли 2016г. за одобряване на списък на стоките
по чл. 79, ал. 1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от закона за обществените поръчки, за
да могат всички български производители да продават директно чрез
търгове. По този начин ще гарантираме допълнителни пазари на
производителите и ще гарантираме качествени български продукти за
българските институции.
5. Животновъдството в България има нужда от данъчна ваканция и поконкретно ваканция от данък добавен стойност за следващата една
година, тъй като кризата в сектора породена от ковид пандемията
продължава вече година и половина. По този начин ще подпомогнем
българския животновъд без директно финансиране от държавата и дори
ще се постигне и допълнително изсветляване на сектора.
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