ОДОБРЯВАМ:

/П/

СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от проведена работна среща между арендатори, авиатори, пчелари и
представители на общините в Област Русе на 26.02.2016 г.

Днес, 26.02.2016 г., от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе се
проведе работна среща между арендатори, авиатори, пчелари и представители на
общините в Област Русе с основна цел обсъждане въздействието върху пчелите при
използването на препарати за третиране на посевите.
Председател на работната среща бе г-н Станимир Станчев – заместник областен
управител на Област Русе. Присъствие и активно участие взеха представители на
общините в Областта, Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, Областна
дирекция „Земеделие”, Държавен фонд „Земеделие” ОД – Русе, Национална служба за
съвети в земеделието, пчеларски организации, авиатори, арендатори, представители на
зърнопроизводителите в Област Русе.
Работната среща премина при следния дневен ред:
1. Разглеждане на Закона за защита на растенията при третиране на земеделските
култури с продукти за растителна защита.
Докладва: д-р Галина Георгиева – началник на отдел „Растителна защита“
към Областна дирекция по безопасност на храните - Русе.
2. Обсъждане третирането на посевите с препарати и вредното им въздействие
върху пчелите, оценка на това върху икономическата ефективност на
селскостопанското производство и методи за контрол.
Докладват: участниците в работната среща.
3. Разни.
Докладват: участниците в работната среща.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе,
изрази своето удовлетворение от проявения интерес от организирането на работната
среща и даде думата на д-р Галина Георгиева – началник на отдел „Растителна
защита“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ).
Д-р Георгиева изнесе информация относно синхронизиране действията при
авиационните третирания за ефективно извеждане на борбата с болести, неприятели и
плевели, опазване на културите от поражения и опазване на пчелните семейства, както
и основните моменти в нормативната уредба. Тя акцентира върху Закона за защита на
растенията, Закон за пчеларството, Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Наредба № 104 от 22
август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за
растителна защита.
Г-н Станчев благодари за подробно изнесената информация и даде думата на гн Антон Маринов – пчелар, във връзка с получени от него данни за извършено
авиационно пръскане на 19.06.2015 г. без необходимото за целта уведомително писмо,
препратено и на ОДБХ И Областна дирекция „Земеделие“.
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Г-н Маринов изрази благодарност както за поканата в днешната среща, така и
за оказаната помощ и експедитивност от страна на Областна администрация Русе за
реакцията по жалбата му. Той се обърна към д-р Георгиева с въпроса как е извършена
проверката и установено ли е кой самолет е летял над неговите кошери.
Д-р Георгиева поясни, това което е отговорено и на жалбата му, че за
цитирания период има издадено разрешение за въздушно третиране – ПК „Зора“, с
Тръстеник. Проверена е цялата документация, но на датата 19.06.2015 г., както твърди
г-н Маринов, не е извършвано авиационно третиране, както и че няма получени жалби
за такова. По случая са работили едновременно пет институции на територията на
областта.
Г-н Стоил Бобоков – пчелар, също изрази мнение, че се пръска акацията преди
цъфтеж без необходимото уведомление за това. Той попита защо няма наказания и кой
осъществява контрол.
Д-р Георгиева разясни, че при въздушно третиране, се изисква разрешение от
ОДБХ, а при наземно – от кмета.
Г-н Елизар Атанасов – управител на фирма „Кентавър” каза, че самолетите
може да пръскат с течни торове, за което не се изисква разрешение.
Г-н Иван Кънев зададе своите въпроси към представителите на ОДБХ, като
започна с това, какъв е варианта за издаване на ново разрешително за пръскане, след
като един път е било отказано. Какви са им правомощията като пчелари, за достъп до
площадките за приготвяне на разтвора за пръскане и имат ли забрана да бъдат там.
Д-р Георгиева отговори, че не съществуват пречки за издаване на ново
разрешително и няма определен период от време, стига всички документи да са
изрядни.
Относно присъствието на пчеларите при приготвянето на разтвора, г-н Елизар
Атанасов отговори, че не е никакъв проблем.
Г-н Медвед Мехмедов – председател на „Русенски областен браншови
пчеларски съюз“ попита има ли някакви контакти за сигнализиране за
нерегламентирано пръскане през почивните и празнични дни.
Г-жа Борислава Братоева – директор на Областна дирекция
„Земеделие“ Русе отговори, че има такъв телефон, на който може да се сигнализира
при необходимост.
Думата взе г-н Иван Караиванов – земеделски производител. Той изрази
мнение, че досега в практиката си винаги се е разбирал много добре с авиаторите и
пчеларите, защото ако ги няма пчелите, то и земеделците няма да имат тези добиви.
Добави също, че дори плаща на пчеларите да пускат пчелите да опрашват реколтата му.
Думата взе д-р Атанас Атанасов – началник на отдел „Здравеопазване на
животните” на ОДБХ – Русе. Той припомни на участниците за провелите се
миналогодишни работни срещи по общини, които според него са били ползотворни.
Наблегна на отношението между пчелари и арендатори, като това, че трябва между тях
да има диалог, а не само нападки. Обърна се към г-н Антон Маринов с пояснението, че
удостоверението му за пчелар е изтекло през 2008 година и ако има някакви претенции
относно пръскането, трябва да е с изрядни документи.
Г-н Арнаудов благодари на Областна администрация Русе за ползотворните
срещи. Изрази мнение, че съществува проблем относно медоносната растителност и
контрола върху нея. За целта ще напише писмо до Областния управител, в което ще
изрази своето становище.
Г-н Димитър Кънчев – директор на ОД на ДФЗ Русе взе думата и изрази
мнение, че е необходимо да се акцентира върху спазване на нормативната уредба за
опазване на пчелните семейства към кметовете на общини.
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Г-н Станчев отговори, че всяка година се изпращат писма за засилване
контрола от кметовете относно опазване на пчелите.
В обобщение на дискусията, се взеха следните решения:
1. Участниците в настоящата работна среща приемат информацията,
представена от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе за сведение.
Същата следва да се публикува на електронната страница на Областна администрация –
Русе с цел запознаване на заинтересованите страни с новите моменти от Закона за
защита на растенията при третиране на земеделските култури с продукти за растителна
защита.
Срок: 10.03.2016 г.
Отговорник: Областна администрация Русе

2. Да се изготвят писма до кметовете на общини в област Русе във връзка с
оказване на стриктен контрол относно спазване на нормативната уредба за опазване на
пчелите и пчелните семейства.
Срок: 11.03.2016 г.
Отговорник: Областна администрация Русе,
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