ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
от проведена работна среща между арендатори, авиатори, пчелари и
представители на общините в област Русе на 23.02.2018 г.
Днес, 23.02.2018 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. Настоящата среща се провежда в
изпълнение на взето решение с Протокол №2/13.11.2014 г. на Постоянната секторна
комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите.
Председател на работната среща беше г-н Свилен Иванов – заместник областен
управител на област Русе. Участие взеха представители на общините в областта,
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, Областна дирекция „Земеделие”,
Национална служба за съвети в земеделието, офис Русе, пчеларски организации,
арендатори и авиатори.
Срещата откри г-н Свилен Иванов – заместник областен управител на
област Русе. Той даде думата на д-р Галина Георгиева – началник отдел
„Растителна защита” при ОДБХ - Русе.
Д-р Георгиева поясни, че за изминалата година не са постъпили жалби за вреди
по пчелните семейства. Наблегна и на факта, че връзката между земеделските стопани
и пчеларите е прекъсната, което утежнява комуникацията. Д-р Георгиева предложи
кметовете на населените места да организират работни срещи по места между
авиатори, пчелари и арендатори, за да може да се изгладят недоразуменията относно
пръскането на земеделските площи.
Г-н Владимир Димов – председател на Областен браншови пчеларски съюз
изрази своето виждане, че пчеларите не се регистрират. Изключение са тези, които
имат над 100 пчелни семейства. Друго, което добави е, че пчелините нямат табели със
съответните реквизити (населено място, данни за кореспонденция и др.). Наблегна на
факта, че в региона няма лаборатории за проверки на проби от препарати, както и че
рапицата се пръска когато е в период на цъфтеж, което допринася за измирането на
голям брой пчелни семейства.
Г-н Иван Йончев – пчелар от с. Просена сподели, че не среща проблеми с
известяването на третиранията от местният арендатор, който много прилежно
уведомява всички пчелари за предстоящи дейности, но изказа опасения свързани с
цъфтежа на рапицата и как това влияе на загубите на пчелни семейства. Даде идеи за
подпомагане на пчеларите като им се предоставя например по 1 кг захар на пчелно
семейство, 10% пчели майки от лицензирани пчелни семейства, да се залесят пустеещи
и неизползваеми за земеделието площи с медоносна растителност (напр. акациеви
дървета, върби, липи и др.), да се стимулира износа на мед в ЕС, което ще допринесе за
повишаване приходите на пчеларите.
Д-р Диана Владимирова – главен инспектор в ОДБХ Русе поясни, че при
сигнал от страна на пчелари, проба се взема и се изпраща до лаборатория в София, като
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по наредба проба се взема и от тревните площи около засегнатият пчелин, но разходите
са за сметка на собственика на пчелина.
Г-н Стефан Арнаудов – председател на Българска браншова пчеларска
експортна организация прикани да се забрани пръскането на рапица по време на
цъфтеж, като при установени нарушения следва да се налагат строги санкции на
арендаторите. Също така да се насочи вниманието върху контрола на закупуваните
препарати, като сподели, че съществуват и толерантни към пчелите препарати, които
биха спомогнали за опазването на пчелните семейства.
Г-н Михаил Чиликов – зам.-кмет на Община Сливо поле подкрепи г-жа
Георгиева относно проблема с дребните производители, които не спазват Наредба 13 от
26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и
начина за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни
дейности, третират площите си без предупреждение и сподели, че благодарение на
колективната работа между арендатори, авиатори и пчелари подобни проблеми в
община Сливо поле няма. Пое ангажимент и тази година да се следи за стриктното
спазване на сроковете за уведомление, както и че в началото на месец март 2018 г. ще
се проведе отново работна среща в тази насока, за подобряване добрата комуникация
между всички засегнати страни.
След проведената дискусия, г-н Свилен Иванов предложи следното решение:
1. Да се организира работна среща с д-р Андриан Райкова – народен
представител от 19-МИР и член на Парламентарната комисия по земеделието и храните,
относно въпроса за засаждане на медоносна растителност;
Преди да закрие работната среща, г-н Свилен Иванов напомни, че на
електронния адрес на Областна администрация Русе могат да се изпращат въпроси,
мнения, коментари по всички теми, свързани със сектора. Получените материали ще
бъдат разгледани и предприетите мерки ще бъдат докладвани на следващата работна
среща.
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