ПОСТОЯННА СЕКТОРНА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
ОСНОВНА ЦЕЛ: Комисията подпомага Областния управител при провеждане
на държавната политика в сферата на земеделието, рибарството и аквакултурите,
съгласно приоритетите на Правителството на Република България.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:
I. Осигурява условия за провеждане на регионалната политика в сферата на
земеделието, рибарството и аквакултурите.
II. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на
планови и стратегически документи в сферата на земеделието, рибарството и
аквакултурите.
МЕРКИ:
1. Изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява
взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско
равнище.
2. Прави предложения до Областния управител за упражняване на контрол по
повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на
териториални звена на Министерството на земеделието и храните.
3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от
териториалните звена на Министерството на земеделието и храните.
ПЛАНИРАНИ ЗАСЕДАНИЯ И ИНДИКАТИВЕН ДНЕВЕН РЕД:
I. Организиране и провеждане на работна среща между арендатори,
авиатори, пчелари и представители на общините в Област Русе на 24.02.2015 г. от
10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
1. Разглеждане на нови моменти от Закона за защита на растенията при
третиране на земеделските култури с продукти за растителна защита:
- Забрана за авиационни третирания и свързаните изключения на тази забрана;
- Правила за получаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна
защита чрез въздушно пръскане и оповестяване на мероприятията;
- Обучение и сертифициране на лицата, които имат право да използват
продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.
Докладва: Валентина Михайлова – началник отдел „Растителна защита” при
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.
II. Организиране и провеждане на редовно заседание на Комисията 07.04.2015
г. от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
1. Представяне на състоянието на лозарството и винарството в Област Русе и
възможностите за подкрепа.
Докладва: Веско Симеонов – началник отдел на ТЗ – Русе на Изпълнителна
агенция по лозата и виното.
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2. Представяне на доклади за състоянието на рибарството и аквакултурите по
общини за календарната 2014 г.
Докладват: представител на отдел "Рибарство и контрол" - Русе към ИА по
рибарство и аквакултури.
3. Представяне на доклади за състоянието на секторите „Плодове” и
„Зеленчуци” в Област Русе актуална информация за състоянието, ефективност на
подпомагането през периода 2007 – 2013 г. и обсъждане на проблемите в секторите;
Докладват: представители на общините в Комисията, председателя на УС на
Съюза на дунавските овощари и регионални представители на браншови организации
на зеленчукопроизводители.
III. Организиране и провеждане на редовно заседание на Комисията на
02.06.2015 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
1. Представяне на доклади за състоянието на секторите „Зърнопроизводство” и
„Маслодайни култури” – актуална информация за състоянието, ефективност на
подпомагането през периода 2007 – 2013 г. и обсъждане на проблемите в секторите;
Докладват: представители на общините в Област Русе.
2. Разглеждане на проблеми, свързани със заболяване на животните, растенията
и безопасността на храните през 2014 г.
Докладват: д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе и д-р Атанас Атанасов – началник отдел
„Здравеопазване на животните” при Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе.
IV. Организиране и провеждане на редовно заседание на Комисията 27.10.2015
г. от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
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 ОД
„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 „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”.
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