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ДОКЛАД
От Веско Симеонов началник на отдел на ТЗ Русе на ИАЛВ

ОТНОСНО: Актуално състояние и текущи проблеми в лозарството и винарството
в Област Русе .

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖИЕВ,

I. Винените лозя в Област Русе в Регистъра на ИАЛВ са 1612 ха.
1. По общини са както следва:
Община

Площ в (Xa)

Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово

85 ха.
505 ха.
101 ха.
210 ха.
447 ха.
152 ха.
50 ха.
60 ха.

От тези площи се реколтират едва една трета.
Регистрираните лозарски стопанства в Област Русе след пререгистрацията по ЗВСН (в
сила от 16.09.2012 г., Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012 г.) са 37 броя.
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2. По възрастова структура на винените лозя в Област Русе.
Възрастова
структура(години)
До 3 години
4 – 10 години
11 -20 години
21 -30 години
Над 30 години
Общо (Xa)

Декларирана засадена площ % от общата площ
(Xа)
28
1.53%
140
8.22%
40
2.39%
142
8.40%
1262
79.46%
1612

От общата площ 12.5% или 203.6000 ха. от винените лозя в Регистъра на ИАЛВ в
Област Русе са засадени с права на засаждане.
Сортов състав:
 Червени сортове - Каберне совиньон, Каберне фран, Евмолпия, Мерло;
 Бели сортове - Шардоне, Мускат отонел, Ризлинг рейнски, Ркацители и
Совиньон блан.
 от по-новите за района сортове са Санджовезе, Сира /червени/ и
Семийон, Грюнер Велтлинер /бeли/.
3. Средния добив за реколта 2015 г. е бил следния:
Сорт
Мускат отонел
Шардоне
Совиньон блан
Траминер
Ркацители
Ризлинг рейнски
Мерло
Каберне совиньон
Евмолпия

Среден добив, кг/дка
450
548
466
423
422
530
557
510
523

4. Декларирания добив за Реколта 2014 и 2015 години от гроздопроизводителите в
обл. Русе:

Година
2014
2015

Бяло грозде

Червено грозде

Общо

816807 кг.
908228 кг.

410815 кг.
459060 кг.

1227622 кг.
1367288 кг.

Увеличение има на произведеното винено грозде с 139666 кг., което е 11% повече от
предходната година поради по благоприятните климатични условия през 2015 година.
5. Проблеми които са констатирани:
 Незаинтересованост от земеделските производители да отглеждат винени лозя.
 Констатирани са изоставени площи.
 Голям брой собственици отписват лозарски имоти от регистъра и сменят НТП.
6. Тенденции за развитие:
 Увеличаване на новозасадените площи с винени лозя в Област Русе дължащо се
на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор през
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2012 г. - 9,1000 ха, 2013 г. - 4,4000 ха., 2014 г. - 12,5085 ха. През 2015 г. са
9,6869 ха.
 Прием на заявления за ППК по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014 - 2018 г. бяха приети 8 ППК . Заявената
площ е 64,4602 ха., което ще доведе до ръст от 12.8% след осъществяване на
проектите. Така повече от половината реколтирани винени лозя ще са със
съвременна схема на засаждане и с актуална сортова структура.
ІI. Винопроизводство в Област Русе :
1. Регистрирани обекти за винопроизводство:
На територията на ТЗ на ИАЛВ, град Русе в лозарския регистър по чл. 27, ал.2 от Закона
за виното и спиртните напитки (ЗВСН) за област Русе са вписани 9 броя
винопроизводители, както следва:
 „Винпром- Русе“ АД, град Русе;
 „Винарска къща Русе“ АД, град Русе ;
 „Брани - 90“ ООД, град Русе;
 „Шато Данубия“ АД, град Две могили;
 „Хоризонт САЩ“ ООД, с. Мечка;
 „Изба Пиргово“ ЕООД, село Пиргово;
 „Винпром Бяла 2002“ ЕООД, град Бяла;
 „Винарски съюз“ АД, с. Нисово;
 „Изома Русе“ ЕООД, гр. Русе.
2. Анализ на производството на вина от реколта 2015г. в обектите за
винопроизводство на територията на ТЗ на ИАЛВ за област Русе:
 Декларации за произведено вино и гроздова мъст, реколта 2015:
В ТЗ на ИАЛВ, град Русе
са постъпили декларации
от всички
винопроизводители на територията на ТЗ на ИАЛВ, област Русе – общо 9 броя;
 Прието грозде и произведено вино:
За област Русе в количествено отношение производството на лозаро-винарски
продукти от реколта 2015 г. бележи ръст в сравнение с 2014 г.:
Общо
произведени
вино и мъст,
л
вино, л
гроздова мъст, л
1 338 141
22 418
1 360 559
1 375 173
0
1 375 173
Произведени:

Година
2014
2015

Преработено
грозде, кг
1 957 892
2 042 258

 Произведено вино по категории:
Положително през настоящата реколта е увеличението на процентния дял на
вината със ЗГУ „Дунавска равнина“. Те представляват 56,8% от общо
произведените вина през 2015 г. и са с 54,6% повече спрямо 2014 г. За сравнение
от реколта 2014 г. делът на тази категория е 26%.
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Категории вина

червени/розе:

бели:

общо:

Вина със ЗНП
Вина със ЗГУ

0
310 200

0
470 470

0
780 670

Сортови вина без ЗНП/ЗГУ

252 027

17 291

269 318

Вина без ЗНП/ЗГУ
Гроздова мъст

267 195
0

57 990
0

325 185
0

Общо:

805 499

555 060

1 375 173

III. Подпомагане на лозарството и винарството се извършва по Националната
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за винарските
2014-2018 години.
НАРЕДБА № 2 от 4 април 2014 г. Издадена от Министерството на земеделието и
храните (Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014 г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г.) урежда
условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (Националната
програма) за следните мерки:
 Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
В обл. Русе по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор по
мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ за тази стопанска година
има подаден 7 ППК за одобрение от ИАЛВ.
Приема на заявления за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" става
целогодишен.
 Мярка „Събиране на реколтата на зелено“
Мярката е кризисна и се прилага при свръх производство на продукция и към настоящата
година е неприложима.
 Мярка „Инвестиции в предприятия“

Мярката е изключена от Националната програма поради припокриване на
дейности с програмата за развитие на селските райони.
Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“
Съгласно с промяна в НАРЕДБА № 2 от 4 април 2014 г. заявления се подават в
Държавен фонд земеделие.


С уважение, /П/
ВЕСКО СИМЕОНОВ
НАЧАЛНИК – ОТДЕЛ
НА ТЗ НА ИАЛВ, ГРАД РУСЕ
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