ОДОБРЯВАМ: /П/
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
За Областен управител на Област Русе
/Съгл. Заповед № 2-95-00-149/26.02.2019 г./

ПРОТОКОЛ
от проведена работна среща между арендатори, авиатори, пчелари и
представители на общините в област Русе на 25.02.2019 г.
На 25.02.2019 г., от 11:00 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.
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 (ОДБХ), Областна дирекция
„Земеделие” Русе (ОДЗ), Национална служба за съвети в земеделието, офис Русе,
пчеларски организации, арендатори и авиатори. Гост на срещата беше д-р Андриан
Райков – народен представител от 19 МИР и член на парламентарната група по
земеделието и храните.
Г-н Свилен Иванов – заместник областен управител на област Русе
приветства всички присъстващи. След като припомни взетото решение от
миналогодишната работна среща, касаещо да отправи покана за участие на д-р Андриан
Райков, той го представи като гост на заседанието.
Г-н Иванов даде думата на д-р Галина Георгиева – началник отдел
„Растителна защита” при ОДБХ - Русе.
Д-р Георгиева благодари за поканата и поясни, че изпитва удовлетвореност от
факта, че през последните години се спазват правилата и от земеделските стопани и от
пчеларите. Тя припомни важни моменти от Закона за защита на растенията и 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. Факт е, че през изминалите две години не са постъпили
жалби за пострадали пчелни семейства, както и това, че авиаторските пръскания
намаляват. Всяко едно авиационно мероприятие се извършва само след разрешение от
директора на ОДБХ Русе и съответните изисквания по закон. Наблегна и на
обстоятелството, че комуникацията между земеделските стопани и пчеларите е много
важна.
Думата взе г-н Иван Кънев – председател на сдружение „Пчелари“ Русе,
който попита може ли да се наложи санкция за нерегламентирано третиране и Областна
дирекция „Земеделие“ подава ли актуална информация за всяка промяна в регистрите с
пчелните семейства, които се водят в кметствата по населени места. Той цитира член 36
от Закона за пчеларството, който гласи, че за осъществяване на профилактика на
заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне със заповед на
ръководителя на Областната дирекция „Земеделие“ към общините се създават
постоянни комисии и попита какъв е състава за осемте общини в областта и реда за
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тяхното свикване. Проблем според г-н Кънев е и липсата на акредитирана лаборатория
в страната, която да изследва трупове на пчели.
Д-р Георгиева отговори, че при неспазена процедура при пръскане, вариант е да
се подаде писмен сигнал и след проверка евентуално да бъде наложен акт на
земеделския стопанин. Той може да опровергае твърдението чрез разпечатка на
телефонни съобщения или копие от уведомлението.
Г-жа Светлана Игнатова – заместник-председател на Областен браншови
пчеларски съюз „Русчуклия“ попита дали е възможно при постъпване на информация
в ОДБХ Русе за третиране, те от своя страна да го изпращат до кметствата и кой издава
разрешителни за пръскане с наземна техника.
Д-р Георгиева поясни, че това касае само, когато има авиационни третирания.
При наземни няма изискване да се издава разрешение и ОДБХ няма отношение по тях.
Арендаторите са длъжни да уведомят за предстоящото третиране кмета на населеното
място, както и пчеларите, но не и ОДБХ. Единствения вариант при съмнение за
неспазване на изискванията за пръскане е да се подаде писмен сигнал.
Г-н Стефан Арнаудов – председател на „Българска браншова пчеларска
експортна организация“ насочи вниманието върху контрола на закупуваните
препарати, като сподели, че съществуват и такива, които са толерантни към пчелите и
биха спомогнали за опазването на пчелните семейства. Той изрази твърдение, че за
миналата година не е получил нито едно писмо или предупреждение за пръскане.
Д-р Георгиева каза, че при подаден сигнал би могла да се извърши проверка на
място за вида на препарата. ОДБХ има задължение да проверява документацията. По
отношение на оценка на риска, избирателно се проверяват земеделските стопани. За
изминалата 2018 г. са проверени 300 такива и не са установени нарушения. Друго,
което уточни е, че в началото на всяка календарна година ОДБХ Русе заедно с ОДЗ
Русе правят срещи по общини, на които се канят земеделските стопани и разясняват
изискванията – всеки стопанин трябва да притежава сертификат, как да водят дневници
за растителна защита, кои са разрешените препарати, да се спазват Наредбата за
опазване на пчелите, Закона за защита на растенията и др. За миналата година найактивни са били в Община Ценово. Д-р Георгиева допълни, че всеки един земеделски
стопанин трябва да има сключен договор с фирма за събиране на отпадъци от
използвани препарати за растителна защита след приключване на третирането.
Русенската фирма „Скалар Еко“ ООД събира, извозва отпадъците безплатно и издава
съответния протокол.
Г-жа Анна Стойнова – гл. експерт в Областна дирекция
„Земеделие“ отговори на въпросите на г-н Кънев относно състава и реда за свикване на
постоянните комисии по общини и подава ли се актуална информация за всяка промяна
в регистри с пчелните семейства. На първо място кметствата изпращат информация
към ОДЗ Русе, а не по обратен ред, а относно постоянно действащите комисии към
общините, съставите им са актуализирани и могат да му бъдат изпратени за сведение.
Г-н Свилен Иванов даде думата на д-р Андриан Райков – народен
представител от 19 МИР и член на парламентарната група по земеделието и
храните.
Д-р Райков благодари за поканата да участва в срещата, която се провежда
традиционно в началото на всяка година. Ползата от провеждането им е на лице
предвид факта, че през изминалите две години не са постъпили сигнали за подмор на
пчели. Според него общините трябва да са по-активни по отношение на присъствие на
земеделските производители на срещите, организирани от ОДЗ и ОДБХ. По повод
повдигнатия въпрос за липса на акредитирана лаборатория за изследване на трупове на
пчели, д-р Райков потвърди за наличие на такава в Централният институт към
Българската агенция по безопасност на храните. Подробност, която посочи е, че при
изпращане на проба от пчели, трябва да се насочи вниманието към какъв препарат има
съмнение за отравяне.
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След проведената дискусия, г-н Свилен Иванов предложи следното решение:
1. Да се изготвят писма до кметовете на общини в област Русе относно засилване
контрола за стриктното спазване изискванията за извършване на авиационно и наземно
третиране, с цел запазване на пчелните семейства от натравяне.
Срок: 08.03.2019 г.
Отг.: Надежда Шанова – гл. експерт в отдел
АКРР на Областна администрация.
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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