ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

П Р О Т О К О Л № 2/10.10.2017 г.
от заседание на Постоянна комисия в областта на земеделието, горите,
рибарството и аквакултурите

Заседанието беше проведено на 10.10.2017 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна
администрация Русе.
Г-н Свилен Иванов – заместник областен управител на област Русе и
председател на комисията откри заседанието при наличен кворум от 26 при 38. Той
предложи за обсъждане следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Оценка на напредъка по изпълнение на Областната стратегия за развитие на
Област Русе 2014-2020 в сектор „Селско стопанство“, раздел „Растениевъдство“.
Докладва: Гюнай Кадънкова – главен директор на Главна дирекция „Аграрно
развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“ Русе;
2. Оценка на напредъка по изпълнение на Областната стратегия за развитие на
Област Русе 2014-2020 в сектор „Селско стопанство“, раздел „Животновъдство“.
Докладва: д-р Галина Георгиева – началник отдел „Растителна защита“ в
Областна дирекция по безопасност на храните Русе.
3. Разни.
Докладват: членовете на Постоянната комисия в областта на земеделието,
горите, рибарството и аквакултурите.
Предложението за дневен ред беше прието, като гласуваха: „За“ – 26 члена,
„Против“ – 0 и „Въздържали се“ – 0.
По първа точка Оценка на напредъка по изпълнение на Областната стратегия за
развитие на Област Русе 2014-2020 в сектор „Селско стопанство“, раздел
„Растениевъдство“, г-н Свилен Иванов даде думата на г-жа Гюнай Кадънкова – главен
директор на Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция
„Земеделие“ Русе.
Г-жа Кадънкова отчете, че през последните години в област Русе е налице
трайна тенденция към увеличаване на използваната земеделска площ, която
представлява 89 % от общия размер на земеделските площи. Тя акцентира, че
положителните промени са станали възможни след промяна на мерките за подкрепа и
субсидиране като за първи път за недофинансираните в България сектори плодове,
зеленчуци и животновъдство е отделен пакет за подкрепа в размер на 13 % от общото
директно европейско финансово подпомагане. Г-жа Кадънкова спомена, че основният
вид култури, които се отглеждат на територията на област Русе са зърнено-житни и
технически. Като основен проблем се открои реализацията на произвежданата
продукция поради липсата на преработвателни предприятия и проблеми с напояването
на площите. (Приложение № 1)
Г-н Иванов благодари за изнесената информация и даде думата на
присъстващите за въпроси и мнения.
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След като такива не постъпиха, председателят на Комисията даде думата на д-р
Галина Георгиева – началник отдел „Растителна защита“ в Областна дирекция по
безопасност на храните Русе да представи втората тема „Оценка на напредъка по
изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 в сектор
„Селско стопанство“, раздел „Животновъдство“.
Г-жа Георгиева представи данни за биоразнообразието на животни на
територията на региона. Положителна тенденция е, че броя на говедата и свинете през
2017 г. нараства спрямо 2014 г. В област Русе към настоящия момент са налични 3 броя
ферми за кокошки носачки с 44 830 броя птици, 27 броя ферми за отглеждане на пилета
бройлери с 669 180 птици, 1 брой ферма за отглеждане на родители за бройлери 357
523 броя птици и 10 обекта за аквакултури – рибарници. Разположени няколко
млекопреработвателни предприятия: „Лактис” ЕООД - гр. Бяла; ЕТ „Иван АръшевИлиян Аръшев”- гр. Бяла; „Сирма Приста Гранд” ООД - Русе; „Лактен” ООД - гр.
Ветово; „Веси” ЕООД - с. Ново село; „Стандарт 90” ЕООД с.Семерджиево;
„Агропродукт РС” ООД с. Писанец и други. Регистрирани са 3бр. фермери по Наредба
№26/2010г. за млекопреработка и директни продажби.
Добив и преработката на месо става в следните лицензирани предприятия: ЕТ „Никола
Николов 95” гр. Русе; „Свинекомплекс – Голямо Враново Инвест” АД - с. Голямо
Враново; „Боримес” ООД – гр. Русе и други. Регистрираните кланични пунктове по
Наредба № 4/2014г. са към две ферми.
Г-н Иванов благодари на г-жа Георгиева и предостави думата на присъстващите
за мнения и коментари.
Думата взе г-н Михаил Билев – председател на Русенска земеделска камара.
Той сподели мнение, че отпуснатите субсидии по различни програми не са достатъчни
за развитие на отрасъла „Животновъдство“.
По точка Разни не постъпиха предложения и въпроси, с което дневният ред на
заседанието се изчерпа. Преди да го закрие, г-н Иванов предложи следното решение,
което след гласуване беше прието единодушно:
До края на месец ноември, членовете на Постоянната комисия в областта на
земеделието, горите, рибарството и аквакултурите да изпратят предложения за теми,
които да бъдат включени в Годишната индикативна работна програма за 2018 г.
Срок: 30.11.2017 г.
Отг.: членовете на Постоянната
комисия
в
областта
на
земеделието,
горите,
рибарството и аквакултурите.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Иванов закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител
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