ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
от проведена работна среща между арендатори, авиатори, пчелари и
представители на общините в Област Русе на 24.02.2015 г.
Днес, 24.02.2015 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 бе г-н Станимир Станчев – заместник областен
управител на Област Русе. Присъствие и активно участие взеха представители на
общините в Областта, Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, Областна
дирекция „Земеделие”, Държавен фонд „Земеделие” ОД – Русе, Национална служба за
съвети в земеделието, пчеларски организации, авиатори, арендатори, представители на
зърнопроизводителите в Област Русе.
Работната среща премина при следния гласуван и единодушно одобрен дневен
ред, а именно:
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
продуктите за растителна защита от професионалната категория на употреба.
Докладва: г-жа Валентина Михайлова – главен инспектор в 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.
3. Разни.
Докладват: участниците в работната среща.
Срещата откри г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на
Област Русе, изразявайки своето удовлетворение от проявения широк интерес.
Думата бе дадена на д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция
по безопасност на храните – Русе (ОДБХ) предвид неотложната необходимост да
напусне по-рано срещата. Той изрази своето задоволство от присъствието, което явно е
продиктувано от темата, обект на разглеждане днес, която е актуална и интересна.
Действително в Закона за защита на растенията има промени от изминалата година,
отнасящи се както за авиатори, арендатори, пчелари и общини, така и за всички
държавни служители, които имат отношение по темата.
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По т. 1 от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Валентина Михайлова
– главен инспектор в отдел „Растителна защита” при ОДБХ - Русе.
Г-жа Михайлова представи на вниманието на присъстващите презентация във
връзка с новите моменти от Закона за защита на растенията (ЗЗР) при третиране на
земеделските култури с продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане.
Съгласно чл. 107, т. 3 от ЗЗР, прилагането на продукти за растителна защита чрез
въздушно пръскане се забранява. Като изключение от забраната по чл. 107, т. 3 от ЗЗР,
продукти за растителна защита могат да се прилагат чрез въздушно пръскане само след
писмено разрешение, издадено от директора на ОДБХ, при опасност за растенията и
растителните продукти, когато е налице:
1. Невъзможност за прилагане на продукти за растителна защита чрез
специализирана наземна техника и оборудване поради: преовлажнени терени и площи
или други неблагоприятни агроклиматични условия; силно пресечени и/или
недостъпни терени, включително горски територии; опасност от ерозия или
уплътняване на почвите.
2. Необходимост от третиране в кратки срокове за спазване на условията на
употреба на продукта за растителна защита.
Разрешението се издава в извънредни случаи, когато липсват други възможности
за опазване на растенията и растителните продукти от вредители или са налице
очевидни предимства, относно намаляване на въздействието върху здравето на хората и
околната среда, в сравнение с наземното прилагане на продукти за растителна защита и
когато са налице условията посочени в чл.109 от ЗЗР.
Условия за издаване на Разрешение за въздушно пръскане:
1.
Продуктите за растителна защита да са одобрени за прилагане чрез
въздушно пръскане.
2.
Авиационният оператор, който ще извършва въздушното пръскане, да
притежава свидетелство за извършване на специализирани авиационни работи,
съгласно Закона за гражданското въздухоплаване.
3.
Въздухоплавателното средство, с което ще се извършва въздушното
пръскане, да е оборудвано с най-добрата налична технология за намаляване отнасянето
на струята и да отговаря на изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване и
на актовете по прилагането му.
4.
Лице от персонала на авиационния оператор да притежава сертификат за
използване на ПРЗ от професионална категория на употреба.
5.
Площите, които ще бъдат третирани, да не попадат в:

пояси І, II и III на санитарно-охранителните зони около водоизточници и
съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и в пояси І и II
около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и за
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди,
посочени в наредбата по чл. 135 от Закона за водите;

близост до жилищни територии, територии за паркове и градини или
територии за спорт и забавления.
Редът за получаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна
защита чрез въздушно пръскане обхваща:
Земеделските производители подават в ОДБХ, на чиято територия се намира
площта, която ще се третира, най-малко 6 дни преди датата на третирането заявление
по образец с приложени:
 предписание за прилагане на продукти за растителна защита поради опасност
за растенията и растителните продукти, издадено от лице с висше образование в
областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или
"Растениевъдство" или „Протокол за извеждане на авиоборба”, изготвен съгласно чл.
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57, т. 3 от Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от
болести, вредители и други повреди (Обн., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г.), когато
Лесозащитната станция е подала заявление за издаване на разрешение за прилагане на
ПРЗ чрез въздушно пръскане на горски територии;
 индивидуализиращи данни за имотите, които ще се третират;
 заверено копие от договор с авиационния оператор, който ще извършва
въздушното пръскане и приложен Сертификат за използване на ПРЗ от професионална
категория на употреба на лице от персонала на авиационния оператор;
 декларация по образец, че площите, които ще бъдат третирани, не попадат в:
пояси І, II и III на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за
питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и в пояси І и II около
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и за минерални
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, посочени в
наредбата по чл. 135 от Закона за водите и/или в близост до жилищни територии,
територии за паркове и градини или територии за спорт и забавления.
 декларация по образец за съответствие с изискването по чл. 112 от ЗЗР,
съгласно който „Лицата, които употребяват ПРЗ с наземна техника или чрез въздушно
пръскане, уведомяват лично собствениците на пчелни семейства, разположени в
землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани,
както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за
датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на ПРЗ.”
При необходимост от прилагане на спешни мерки, земеделският производител
може по изключение да подаде заявлението най-малко три дни преди датата на
третирането.
Разрешението за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно
пръскане се издава от директора на ОДБХ или оправомощено от него длъжностно
лице в тридневен срок от подаване на заявлението. Разрешението съдържа и срок за
уведомяване на собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на
кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и
собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и
часа, в който ще се извършва всяко прилагане на ПРЗ чрез въздушно пръскане.
Валидността на разрешението за въздушно пръскане е за срок не по-дълъг от 5 дни. Не
се издава разрешение за въздушно пръскане с тотални хербициди, десиканти и
дефолианти.
Г-н Станчев даде думата на присъстващите за мнения, коментари и
предложения по така представената информация.
Г-н Владимир Димов – председател на Областен браншови пчеларски съюз,
изрази благодарност към организаторите на настоящата среща и пчеларите за
присъствието. Той уточни, че има темата е особено актуална, предвид това, че днес се
провеждат същото мероприятие и в Област Бургас. Като основен пропуск г-н Димов
посочи, че по Закона за пчеларството в 15-дневен срок, във всяко кметство,
собствениците на пчелни семейства трябва да се регистрират, като също така трябва да
има и частно практикуващ ветеринарен лекар в случай на преместване. В следствие на
това не могат да бъдат информирани пчелари, които не е известно къде са. Той посочи,
че всеки един гражданин и пчелар носи отговорност за пчеларството.
Г-н Станчев поясни, че тази среща е резултат от предходно настояване на г-н
Димов за организиране и провеждане на среща на тази тема. На следващо място, той
уточни, че средствата за масова информация са уведомени и присъстват. В Русенска
област всяка заинтересована страна е своевременно уведомена, но ако има пропуск, той
помоли да се сигнализира, за да се коригира пропускът. По отношение на това, че
пчеларите не се регистрират, г-н Станчев изрази предположение, че може би е въпрос
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на работа на Областен браншови пчеларски съюз. Ако се търси съдействие от страна на
Областна администрация – Русе, както многократно е заявявано, ще бъде предоставено.
Заместник областният управител на Област Русе изказа съгласие във връзка с
необходимостта от взаимна ангажираност и контрол.
Г-н Димов поясни, че проблемът с уведомяване на пчеларите от страна на
общините при издадено разрешение за пръскане с наземна или въздушна техника
настъпва, поради това, че всеки един пчелар трябва да е поставил информационна
табела относно кой да бъде уведомен пред пчелина си. Когато това не е налице, няма да
как да се осъществи въпросното уведомяване.
Думата имаше г-н Елизар Атанасов – управител на фирма „Кентавър”, който
първоначално благодари за организираната за поредна година среща с оглед
коментиране на въпросите, касаещи авиаторите и пчеларите. Той уточни основната
идея на срещата, която касае обсъждане на настъпилите промени в Закона за защита на
растенията. Г-н Атанасов поясни, че селскостопанската авиация съществува от около
повече от 60 години, като малко или много в момента са поставени в статут на „група
за бързо реагиране”, тъй като земеделците разполагат с достатъчно техника. В този
смисъл гласуваните промени в Закона изглеждат малко стряскащи, но това е очаквано.
Той уточни, че е налице дублиране в някои от документите. Например, декларацията за
информиране на всички пчелари от земеделския производител се дублира с Наредба №
15 за опазване на пчелите и техните семейства. Като друг проблем посочи, че
фактически не всеки от пчеларите е заинтересован да поддържа връзка както със
заявителя на авиационната услуга, така и с изпълнителя на авиационното пръскане. Той
допълни, че преди уведомлението за въздушно пръскане е било 5 работни дни, но при
обсъждането на настъпилите промени в Закона, е решено да бъде направено в рамките
на 6 дни, тъй като няма да се разтягат сроковете за уведомление и е в облекчение за
пчелари, авиатори и земеделски производители. Той информира, че пред земеделските
производители ще акцентира да изискват, когато си пускат уведомленията за пръскане,
да се използва 3-дневния уведомителен срок, поради спешност, т.е. да не се чака 6дневния срок. Г-н Атанасов апелира към пчелари, земеделци и авиация по отношение
на закона тук да се решават общи проблеми.
Г-н Стефан Арнаудов – председател на Българска браншова пчеларска
експортна организация, взе думата, като постави на дневен ред няколко въпроса, а
именно: 1). Налична ли е информация колко арендатори или собственици на
земеделски земи присъстват на настоящата среща, както и колко са представители на
общините; 2). Колко разрешения са издадени миналата година за авиационно
третиране, в кои райони и какви са причините за издаване на такова разрешение; 3).
Колко проверки ОДБХ – Русе е направила съгласно чл. 120 от новия закон, от които
колко редовни и изненадващи. Какви са направените констатации и предприетите
мерки по тях; 4). Направени ли са проверки по места относно нанесените щети върху
пчелните семейства; и 5). Съгласно Закона ОДБХ – Русе следва да сформира Комисия
за безопасност на пчелните семейства, с представителство във всички общини. В този
смисъл, има ли такава Комисия, кои са нейните членове и кога са заседавали.
Г-н Станчев отговори на част от въпросите в компетенциите на Областна
администрация – Русе. На първо място, той уточни, че срещата се организира от
Областна администрация – Русе. На второ място, посочи, че от лявата му страна са
представителите на общините в Област Русе. Трето, всички общински служби и самите
общини са уведомили арендатори с цел осигуряване на тяхно присъствие на
настоящата среща. Той изрази съгласие и прие откритите слабости, като поясни, че
същите ще бъдат отстранени в следващите срещи.
Думата имаше г-жа Михайлова, която даде отговори на въпросите, касаещи
работата на ОДБХ – Русе, а именно: през изминалата година не са издавани разрешения
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за въздушно третиране, поради факта, че Законът е приет на 25 юли и сроковете за
прилагане на продукти за растителна защита са били изтекли. Към тогавашния момент
авиационното третиране не е било забранено, а е било в режим уведомяване. По тази
причина са получени над 400 писма, както за авиационни, така и за наземни
третирания. Дотогава ОДБХ е била страна само за уведомяване. От настоящата година
тази дейност е в разрешителен режим и тепърва ще се издават разрешения. Относно
проверките през изминалата година са извършени 200 проверки на земеделски
производители – документални и на терен, като са заверени над 340 дневници за
проведени химични обработки, които са задължителни за всички, които отглеждат
земеделски култури и ги третират по определен начин. Основно проверките се
извършват чрез дневника, като там няма констатирани фрапиращи нарушения за
прилагане на продукти за растителна защита, в смисъл да е приложен неразрешен
продукт или в доза, непозволена за конкретния продукт.
Г-н Милен Петров – председател на Областен браншови пчеларски съюз
„Русчуклия” взе думата, като постави следния казус: в случай, че при едно евентуално
пръскане в петъчен ден се унищожат голям брой пчелни семейства и събота това се
установи, има ли създадена комисия, която да идва на място през почивните дни, за да
взема проби. Той уточни, че при подобни ситуации до 24 часа трябва да се вземат
проби от пчелите. Въпросът, който отправи, бе свързан с възможните контакти за
свързване и работа при друга такава ситуация, ако има такива.
На следващо място, г-н Димов поиска повече информация по отношение кои са
членове на въпросната Комисия.
За отговор думата бе дадена на д-р Атанас Атанасов – началник отдел
„Здравеопазване на животните” на ОДБХ – Русе. Той информира, че от 13 март 2014
г. година има Заповед на директора на ОДБХ – Русе за назначаване на постоянна
комисия Община Русе с председател д-р Теменужка Ненова – главен експерт ГД
„Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие”. При масов мор на пчелите се
позволява, съгласно чл. 13, комисията да отива на място и извършва възложените й
задачи. По отношение на това, че държавните служители не работят в събота или
неделя, той допълни, че ще се уведоми ОД „Земеделие” евентуално при
сигнал/повикване да се направи необходимото.
Г-н Станчев уточни, че заповедта през настоящата година ще се актуализира,
като същевременно ще бъде потърсено решение на поставения проблем относно
осигуряването на състав за реагиране. Той допълни, че съвместно с ОДБХ – Русе, ОД
„Земеделие”, Областна администрация – Русе и представители на пчеларските
браншови организация, може да бъде решен.
Г-н Арнаудов изрази своето мнение по отношение на широкия състав на
въпросната комисия. Той предложи същата да бъде в ограничен състав от пряко
ангажирани в процеса на опазване на пчелните семейства лица, за да може Комисията
по-лесно да бъде ангажирана.
Г-н Тодор Митев – представител на пчеларите, запозна аудиторията с
конкретен личен казус от изминалата година, при който инцидентът с пчелите е станал
в понеделник, съответно Комисията от ОД „Земеделие” е била на място във вторник, но
до ден днешен до него не е подаден констативен протокол с информация какво е
свършено по случая. На следващо място той обърна внимание на необходимостта от
ветеринари в общините в Областта, които да познават проблемите на пчелите.
Д-р Атанас Атанасов поясни, че Комисията към ОД „Земеделие” се сформира
при определени обстоятелства, както и, че не може да се изграждат по-малки комисии
от по 2 или 3 членове, които да обикалят по места. Той изрази несъгласие по
отношение на споделеното мнение, че ветеринарите в Областта не познават проблемите
на пчелите. Той изказа своя личен опит в областта, при което става известно, че редица
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млади пчелари не познават пчеларството добре. В обобщение, д-р Атанасов апелира за
взаимна координация и разговори помежду заинтересованите страни в процеса на
опазване на пчелните семейства, в т.ч. пчелари, земеделци, авиатори. Той обърна
внимание и на проблема с празния кошер, който вече е широко разпространен по света.
Все още не са напълно известни всички причини за неговото възникване, макар да се
знае, че те са комплексни, но се отделят средства за борба с него. Цитира статия от в.
Труд от 19.02.2015 г. относно проблемите на българското пчеларство, а именно, че
високата смъртност във всеки регион е основен проблем, който се оказва валиден и за
други държави. Според производителите е необходимо обучение на младите пчелари,
запазване на местната пчела, информационна кампания, субсидиране с европейски
средства, комуникация и сътрудничество с други земеделски производители.
Думата имаше г-н Антон Маринов – собственик на 12 пчелни семейства на
територията на с. Тръстеник, общ. Иваново. Той изрази своята удовлетвореност от
спазването на реда по известяването на пчеларите, така както е предвидено в рамките
на Наредба №15. В случай, че се налага разговор с арендатора или авиатора, са
изписани телефони за контакт с тях и своевременно може да се обърне с въпрос към
тях. Г-н Маринов запозна с личен казус. През месец май 2014 г. е извършено третиране
на рапицата по време на нейния растеж. Въпреки известяване от негова страна до
ОДБХ Русе и конкретния арендатор, нещата не търпят развитие. След 5 дни от
пръскането 65% от пчелите ги няма, но няма и умрели. Той се заинтересова как ще
следят инспекторите към ОДБХ при подобни случаи. Съгласно Наредба №15, ОДБХ
определя сроковете, препаратите за пръскане, както и гаранционните такива. Въпросът,
поставен от него, се отнася до това как и кой определя сроковете.
Г-жа Михайлова отговори като уточни, че инспектори по растителна защита
винаги е имало. По-горе бе споменат броя на извършените проверки. Те се планират
предварително. Сроковете на продуктите за растителна защита не зависят от тях, тъй
като има обособен отдел „Биологично изпитване на продуктите за растителна защита”,
където се извършват съответните действия. Наред с това се поддържа актуален
регистър, публикуван на страницата на Българската агенция за безопасност на храните.
Наредба №15, чл. 13 определя реда за извършване на проверките, според който при
масов мор на пчелите до 24 часа собственикът на пчелина подава жалба до директора
на ОД „Земеделие” с копие до кмета на населеното място. Едва тогава, тя информира,
че ОД „Земеделие” сформира комисия с участие на ветеринарен лекар, агроном,
инспектор по растителна защита. Те вземат проби от пчели и растителни проби, които
се изпращат до акредитирани лаборатории от и за сметка на жалбоподателя.
Г-н Елизар Атанасов допълни г-жа Михайлова с това, че съгласно Наредба №
15 е забранено пръскането на цъфтяща растителност, като изрично се дава разрешение
за това.
Г-н Стефан Ангелов – представител на пчеларите, попита в случай, че в
петък се пръска, събота пчелите са отровени, идва комисия, вземат се проби, коя е
лабораторията, която работи през почивните дни.
Д-р Атанас Атанасов отговори, че в София има научен институт, като
спедиторска фирма може да транспортира пробите до София с цел понеделник да бъдат
изследвани.
Г-н Митев информира, че напр. фирма DHL отказват да извършат услугата. На
следващо място той допълни, че Комисията се сформира до 24 часа, но в което няма
смисъл, тъй като отровата след 24 часа се изпарява. Въпреки това след като пробата
бъде изпратена и стигне до лабораторията за изследвания, в резюмето пише, че същата
не е изпратеноанадеждно, в срок или в хладилна чанта.
Д-р Атанас Атанасов предложи вариант за действие в такива ситуации,
включващ следното: взема се проба от практикуващ лекар или лично, но се пише писмо
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от официален лекар, пробата се поставя в чанта и се изпраща до института, в случай, че
е съгласен да се заплатят разноските по транспорта. Тази процедура спомага за
избягване сформирането до 24 часа на Комисията към ОД „Земеделие”.
Г-н Ангелов постави въпрос дали се извършват инцидентни проверки от
Комисията относно степента на нападане на рапицата при пръскане по време на
цъфтеж.
Отговор на въпроса даде г-жа Михайлова. Тя информира, че лично е участвала
в Комисия с такава задача. Тогава е установена липса на необходимост за прилагане на
продукти за растителна защита, като съответно това действие не е позволено. Тя
допълни, че законът дава право за позоваване на предписание за прилагане на продукт
за растителна защита, издадено от лице с висше образование в областта на аграрните
науки, което предполага ползване услугите на агрономи.
Г-н Иван Владов – собственик на 65 пчелни семейства, взе думата като
обърна внимание на Наредба №15, чл. 3, ал 3, в която се уточняват възможните часове
за пръскане. Той сподели, че за 4-5 години пръскането се извършва единствено и само
събота и неделя, когато всичката летяща пчела е навън и няма на кого да се
сигнализира. Към момента той уточни, че не е получил нито едно писмо, съдържащо
информация с какви препарати се извършва третиране.
Г-н Тихомир Илиев – младши експерт в отдел „Стопански дейности и
защита на потребителите” на Община Русе, уведоми, че във връзка с писмо на г-н
Владов, е изготвен доклад, в който се казва, че не е налично уведомление при общината
за пръскане през събота и неделя, поради което той не е уведомен за такова.
Г-н Йордан Йорданов – председател на кооперация в с. Бабово, апелира към
всички присъстващи да си подадат ръце и съвместно да се спазва закона.
На следващо място думата имаше г-н Радослав Радев – представител на
пчеларите и бивш авиатор. Днес той посочи, че много земеделци пръскат при
температура на въздуха 25 градуса, но препаратът се изпарява при такава температура.
По отношение на пчеларството има препарати, чието въздействие върху пчелите не е
уточнено, а се пръска с тях през целия ден. Напоследък се наблюдава висок процент на
смъртност на пчелите, като е неизвестно защо се случва това. Този въпрос трябва да
бъде решен и да се издирят препаратите, които объркват пчелите и ги загубват.
Г-н Данчо Данев – представител на Областен браншови пчеларски съюз
„Русчуклия”, постави на дневен ред въпроса не как, а с какво се пръска. Към г-жа
Михайлова той се обърна с въпрос дали е актуализиран списъкът с информация за
разрешените продукти за третиране на растенията, както и се заинтересова за
процедурата при пръскане с наземна техника.
Г-жа Михайлова уведоми, че наредбите към закона все още не са
актуализирани, но списъкът с продуктите за растителна защита се актуализира
постоянно, като към настоящия момент е актуален каченият списък на страницата на
Агенция за безопасност на храните. Чл. 112 урежда реда за уведомяване с наземна
техника, според който трябва лично да бъдат уведомени собствениците на пчелни
семейства, но в същото време Наредба №15 е действаща, като описания в нея ред за
уведомяване е известен.
Управителят на авиационна фирма „ТИМ-ЕР” ЕООД – г-на Валентин
Тимченко, взе думата, като постави въпроса за реда на уведомяване при пръскане с
течни торове. Наред с това, той се заинтересова колко от въпросните 400 уведомителни
писма са за авиационно и съответно за наземно пръскане.
Г-жа Светлана Игнатова – заместник председател на Областен браншови
пчеларски съюз „Русчиклия”, обърна внимание на това, че малките арендатори не
пускат уведомителни писма за пръскане, като пръскат в продължение на целия ден с
неизвестно какви препарати. Тя даде препоръка към Областна администрация – Русе да
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срещне пчеларите с по-малките арендатори с оглед запознаване по-подробно с
наредбата.
Г-н Станчев отговори, че пред закона няма малки и големи арендатори. На свой
ред, той предложи да бъдат организирани информационни срещи по общини, в рамките
на които Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе да представи
актуални пчеларски програми, част от които и „Млад фермер”, и същевременно да се
обсъдят поставените на днешната среща въпроси при отправена покана както до
пчелари, така и до арендатори.
На следващо място г-жа Михайлова уточни, че уведомяването трябва да се
извършва както по чл. 111, така и по чл. 112, след като е регламентирано в две
нормативни бази. По отношение на въпроса на г-н Тимченко, тя отговори, че към
момента не може да даде статистически данни за това колко от 400-те уведомителни
писма са за наземно и за авиационно пръскане.
В обобщение на дискусията, г-н Станчев предложи за гласуване следните
проекти на решения с допълнения по тях:
1. Участниците в настоящата работна среща приемат информацията,
представена от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе за сведение.
Същата следва да се публикува на електронната страница на Областна администрация –
Русе с цел запознаване на заинтересованите страни с новите моменти от Закона за
защита на растенията при третиране на земеделските култури с продукти за растителна
защита.
Срок: 06.03.2015 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
2. Своевременно след издаване на разрешение за прилагане на продукти за
растителна защита чрез въздушно пръскане Областна дирекция по безопасност на
храните – Русе да информира за това по електронен път Областна администрация –
Русе с цел публикуване на обявление за предстоящите дейности на интернет
страницата на администрацията в раздел „Важни съобщения”. Наред с горното,
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе да уведомява за издадените
разрешения и общините в Област Русе с оглед ефективно и бързо разпространение на
информацията.
Срок: веднага след издаване на разрешение за
прилагане на продукти за растителна защита чрез
въздушно пръскане.
Отговорник: Областна дирекция по безопасност
на храните – Русе, общините в Област Русе и
Областна администрация – Русе
3. Да се организира работна среща, на която да присъстват представители на
заинтересовани страни в сферата на пчеларството с оглед дискутиране на темата за
синхронизиране действията при авиационните третирания за ефективно опазване на
пчелните семейства. При настъпила неотложна необходимост, да се организира и
проведе извънредна работна среща през настоящата година между авиатори,
арендатори, пчелари, представители на общините в Област Русе, Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе, Областна дирекция „Земеделие” – Русе, Държавен фонд
„Земеделие” – Русе и Национална служба за съвети в земеделието – Русе.
Срок: 31.03.2016 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
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4. Да се организират и проведат изнесени информационни срещи по общини
в присъствието на пчеларски организации, браншови организации от земеделския
сектро, Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, Областна дирекция
„Земеделие”, представители на конкретната община и други заинтересовани страни, в
рамките на които да се обсъди проблематиката в областта на опазване пчелните
семейства и ефективността на селскостопанския сектор по места. Наред с горното, на
тези срещи да се даде възможност за представяне на актуални пчеларски програми от
Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе.
Срок: 31.10.2015 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе,
Областна дирекция „Земеделие”, Национална
служба за съвети в земеделието – офис Русе
общините в област Русе, пчеларски организации и
други заинтересовани страни
След гласуване проектите на решения бяха приети единодушно, с което станаха
решения на работната среща.
С оглед изпълнение на Решение №4 г-н Станчев апелира за диалог и
сътрудничество между институциите, като Областна администрация – Русе ще
съдейства с всички възможни механизми за това.
В т. Разни г-н Станчев уведоми, че щом по закон организациите са се
легитимирали, Областна администрация – Русе не може да влезе в роля на арбитър. Той
информира, че в момента се разработва нов закон за браншовите организации, с което
се предполага, че ще бъдат решени много дискусионни моменти. Заместник областният
управител изрази своето разбиране към проблемите на едната и другата браншова
пчеларска организация, но не може да се вземе отношение по взаимните им браншови
проблеми. Г-н Станчев насърчи дейността на Областен браншови пчеларски съюз,
поради особената му полезност за пчеларския сектор.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Станчев благодари на всички
присъстващи за участието в провелата се среща, като припомни, че на електронната
поща на Областна администрация – Русе може да се изпращат въпроси, мнения,
коментари по всички теми, свързани със сектора. Всички постъпили материали ще
бъдат обобщени, разгледани или докладвани на последваща среща.
С това заместник областният управител на Област Русе закри настоящата
работна среща.
След проведената дискусия се сформираха следните решения:
1. Участниците в настоящата работна среща приемат информацията,
представена от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе за сведение.
Същата следва да се публикува на електронната страница на Областна
администрация – Русе с цел запознаване на заинтересованите страни с новите
моменти от Закона за защита на растенията при третиране на земеделските
култури с продукти за растителна защита.
Срок: 06.03.2015 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
2. Своевременно след издаване на разрешение за прилагане на
продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе да информира за това по електронен път Областна
администрация – Русе с цел публикуване на обявление за предстоящите дейности
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на интернет страницата на администрацията в раздел „Важни съобщения”. Наред
с Областна администрация – Русе, Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе да уведомява за издадените разрешения и общините в Област Русе с оглед
ефективно и бързо разпространение на информацията.
Срок: веднага след издаване на разрешение за
прилагане на продукти за растителна защита чрез
въздушно пръскане
Отговорник: Областна дирекция по безопасност
на храните – Русе, общините в Област Русе и
Областна администрация - Русе
3. Да се организира работна среща, на която да присъстват
представители на заинтересовани страни в сферата на пчеларството с оглед
дискутиране на темата за синхронизиране действията при авиационните
третирания за ефективно опазване на пчелните семейства. При настъпила
неотложна необходимост, да се организира и проведе извънредна работна среща
през настоящата година между авиатори, арендатори, пчелари, представители на
общините в Област Русе, Областна дирекция по безопасност на храните – Русе,
Областна дирекция „Земеделие” – Русе, Държавен фонд „Земеделие” – Русе и
Национална служба за съвети в земеделието – Русе.
Срок: 31.03.2016 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
4. Да се организират и проведат изнесени информационни срещи по
общини в присъствието на пчеларски организации, браншови земеделски
организации, Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, Областна
дирекция „Земеделие”, представители на конкретната община, в рамките на
които да се обсъди проблематиката в областта на опазване пчелните семейства и
ефективността на селскостопанския сектор по места. Наред с горното, на тези
срещи да се даде възможност за представяне на актуални въпроси в сектора от
Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе.
Срок: 31.10.2015 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе,
Областна дирекция „Земеделие”, Национална
служба за съвети в земеделието – офис Русе
общините в област Русе, пчеларски организации и
други заинтересовани страни.
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