ОДОБРЯВАМ: /П/
ЯВОР ЯНЧЕВ
Заместник областен управител
За Областен управител на област Русе
(Съгласно Заповед № 2-95-00-1013/26.10.2015 г.)
ПРОТОКОЛ
№ 3/27.10.2015 г.
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на земеделието,
рибарството и аквакултурите
Днес, 27.10.2015 г., от 10.00 ч. в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в
областта на земеделието, рибарството и аквакултурите.
От всички 37 членове присъстваха 19. Налице бе необходимият кворум за
провеждане на редовно заседание.
Г-н Симеон Иванов – главен секретар на Областна администрация Русе
откри заседанието и запозна присъстващите с предварително предложения дневен ред,
който след гласуване се прие единодушно:
1. Представяне на целите и мерките на секторите земеделие и животновъдство,
включени в Общинските планове за развитие (2014 – 2020 г.) и оценка на напредъка по
тяхното изпълнение през 2015 г.
Докладват: представители на общините в Област Русе, представител на
Областна дирекция „Земеделие” Русе.
2. Групи производители и организации на производителите – същност,
нормативни актове, регулиращи създаването и дейността им, предимства в
подпомагането на дейността в новия програмен период 2014 – 2020 г.
Докладват: представители на общините в Област Русе по отношение на
наличието на действащи групи производители и/или организации на производители;
представител на ОД на ДФ „Земеделие” Русе по отношение на нормативни актове,
регулиращи създаването и дейността им, предимства в подпомагането на дейността
в новия програмен период 2014 – 2020 г. и представители на регионални браншови
организации в секторите „Земеделие” и „Животновъдство”.
3. Разни.
Докладват: членовете на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите.
Г-н Иванов премина към първа точка от дневния ред „Представяне на целите и
мерките на секторите земеделие и животновъдство, включени в Общинските планове за
развитие (2014 – 2020 г.) и оценка на напредъка по тяхното изпълнение през 2015 г.“,
даде думата на представителите на общините в област Русе, като предложи да се
докладва и по двете точки едновременно.
Първи взе думата г-н Тихомир Илиев – младши експерт в отдел СДЗП към
община Русе, който презентира пред членовете на комисията своя доклад. Той даде
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подробни разяснения за броя на декарите обработваеми и необработваеми земи на
територията на община Русе, брой регистрирани земеделски производители, среден
добив по видове трайни насаждения, среден добив на зеленчукови култури и брой
отглеждани животни на територията на общината. (Приложение 1)
Г-н Иванов благодари на г-н Илиев и даде думата на г-н Стоян Иванов –
началник отдел „ОССПЕ“ в община Бяла.
Г-н Стоян Иванов изнесе информация за броя на земеделските производители,
които през 2014г. са 207 бр., като 57 бр. се занимават с отглеждане на животни, 23 бр.
се занимават с земеделие и животновъдство, а останалите 127 бр. само с земеделие.
Дребните земеделски производители обработват 6% от обработваемата земя, тези
обработващи земя от 500-3000 дка са най-многобройни и са 31 %. Големите земеделски
производители обработват 63 % от обработваемата земя. В община Бяла има
земеделски производители които са водещи в Русенска област, като „Агрофактор”
ЕООД, ЕТ „Декаданс- Димитър Шишков” ЗП „ Георги Ангелов” , ЕТ „Камен Шишков”,
„ ЕТ” Йорданка Хвърчилкова” и др. Г-н Стоянов запозна всички с делът на трайните
насаждения, животновъдството, в т.ч. говедовдство, овцевъдството, козевъдството и
птицевъдство. (Приложение 2)
Поради отсъствието на представители на останалите общини, г-н Иванов даде
думата на Областна дирекция „Земеделие” Русе по първа точка от дневния ред.
Г-жа Кадънкова – представител на Областна дирекция „Земеделие“ Русе запозна
присъстващите с Директни плащания 2015 г., както и новите правила и
законодателните промени. Схемите за директна подкрепа през 2015 г. са
- СЕПП;
- Зелени плащания - 30% от финансовия пакет. Задължителни за изпълнение са
изискванията – диверсификация на културите, поддържане на Екологично насочени
площи (ЕНП) и опазване на постоянно затревените площи;
- Преразпределително плащане – 7% от бюджета; добавка за първите 30 ха за
всички стопанства;
- Схема за млади земеделски стопани – добавка от 25% от плащането по СЕПП за
първите 30 ха за новостартиращи фермери до 40 г.;
- Схема за дребни земеделски стопани – плащане от 500 до 1250 евро, доброволно
влизане в схемата само през 2015 г.;
- Схеми за обвързана подкрепа;
- Преходна национална помощ.
Схемите за обвързана подкрепа са Схема 1 за обвързано подпомагане за млечни
крави, Схема 2 за обвързано подпомагане за месодайни крави и юници, Схема 3 за
обвързано подпомагане за млечни и месодайни крави под селекционен контрол, Схема
4 за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки, Схема 5 за обвързано
подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, Схема 6 за
обвързано подпомагане за биволи, Схема 7 за обвързано подпомагане за плодове,
Схема 8 за обвързано подпомагане за зеленчуци, Схема 9 за обвързано подпомагане за
оранжерийни зеленчуци и Схема 10 за обвързано подпомагане за протеинови култури.
(Приложение 3)
Г-н Иванов благодари на г-жа Кадънкова и даде думата на г-жа Емилия
Христова – представител на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“
Русе.
Г-жа Христова представи своята презентация, като обърна внимание на
следните Мерки:
Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“;
Мярка 4„Инвестиции в материални активи“ Подмярка 4.1;
Мярка 4„Инвестиции в материални активи“ Подмярка 4.2;
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Национална програма по пчеларство 2014-2016, Подпомагане по мярка А Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари. (Приложение 4).
След изнесената информация на г-жа Христова, г-н Иванов предложи на
присъстващите следното решение, което след гласуване беше прието единодушно:
1. До края на месец ноември 2015 г. членовете на Постоянната секторна комисия в
областта на земеделието, рибарството и аквакултурите да изпратят в Областна
администрация Русе теми, които да бъдат включени в Индикативната работна програма
на комисията за 2016 г. Изготвената Индикативната работна програма ще бъде
предоставена на всички членове за одобрение и приета с неприсъствено заседание.
Срок: 30.11.2015 г.
Отг.: членовете на Постоянната
секторна комисия в областта на
земеделието,
рибарството
и
аквакултурите.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от г-н Иванов.
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