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 28.02.2017 г.
Днес, 28.02.2017 г., от 10:00 часа в Зала „Свети Георги“ 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 Росен Миланов – 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, пчеларски организации и авиатори.
Работната среща премина при следния дневен ред:
1. Обсъждане новата 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.
Докладва: представител на ОДБХ 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 Росен Миланов – заместник областен управител на
Област Русе. По т. 1 от дневния ред той даде думата на д-р Галина Георгиева –
началник отдел „Растителна защита” при ОДБХ - Русе.
Д-р Георгиева представи на вниманието на присъстващите презентация във
връзка с новата 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. (Приложение № 1).
Г-н Медвед Мехмедов – председател на „Русенски областен браншови
пчеларски съюз“ изрази своето притеснение от миналата 2016 година, когато
пчеларите са били уведомени един ден преди пръскане срещу комари и не са имали
достатъчно време за реакция. Това се е случило при цъфтежа на липата. Препоръката
му е мерките да се вземат преди или след цъфтежа.
Д-р Георгиева поясни, че е запозната и си спомня случая, който е бил
извънредна ситуация, но благодарение на добрата комуникация между институциите и
пчеларските организации, не се е допуснало никой да пострада.
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Г-н Миланов изрази мнение, че тези мероприятия са по общини и кметовете на
населените места трябва да имат комуникация с пчеларските организации и уточняват
времевите моменти за пръскане.
Думата взе д-р Николай Ненов – началник на отдел „Здравеопазване на
животните“ към ОДБХ Русе, който каза, че въпреки, че е трябвало да се действа
много бързо при споменатата извънредна ситуация и е имало риск за пчелите, са се
предотвратили големи загуби на земеделските производители от болестта дерматит.
Пръскали са се точно определени терени, със специално подбран препарат и
благодарение на това пръскане дерматита е стигнал само до Монтана.
Г-н Иван Кънев – представител на Федерация на българските пчелари също
каза, че миналата година е била създадена отлична организация, за да не се допуска
разпространение на дерматита в нашата област. Сподели информация, че липовия
масив не е пръскан, заради пчелите. Той зададе своите въпроси по отношение на
Наредба № 13, а именно: Има ли в БАБХ списък с данни за пчеларите и колко е
актуален. По отношение на чл. 12, поясняващ при масов подмор на пчелина, какво
трябва да се направи, въпросът му е при нерегламентирано пръскане, какви мерки се
предприемат и колко установени отравяния има регистрирани в ОДБХ Русе следствие
на пръскане.
Д-р Ненов обясни, че в Агенцията по безопасност на храните в областта има
пълен регистър на всички регистрирани пчелини, но все още има пчелини, които не са
пререгистрирани.
Г-н Мехмедов попита какво се случва със стари пчелини, които е трябвало да
бъдат закрити, но това не се е случило.
Д-р Ненов поясни, че не могат да се закрият служебно. Необходимо е да се
подаде заявление за отписване от собственика на пчелина. Той допълни, че все още
няма попълнен регистър за подвижното пчеларство.
Думата взе г-н Елизар Атанасов – управител на фирма „Кентавър”, който
каза, че важни участници в днешната среща са земеделските производители, които не
присъстват. Относно новата Наредба 13 и Закона за защита на растенията, според него
са лобистки. Деректива 128 на Европейския съюз от 2009 г. ограничава въздушното
пръскане. Спуснат е и Регламент по отношение развитието на селскостопанската
авиация. Според изказване на различни представители на пчеларски асоциации 70% от
загубата на пчеларите са от технологична немърливост. Годишно загиват около 60 000
пчелни семейства, от които 5 000-6 000 загиват от прилагане на препарати за
растителна защита. Обърна се към пчеларите с уважение към професията им, но като
всяка професия и тя търпи развитие. Изрази възмущението си относно
нерегистрирането на всички пчелари, а в наредбата е записано, че при пръскане ще се
уведомяват само регистрираните.
Г-н Миланов помоли присъстващите да дискутират по темата, която е
обсъждане на наредбата и най-ефективните методи и пособия за съвместна дейност
между страните.
Г-н Стефан Арнаудов – председател на Българска браншова пчеларска
експортна организация се изказа, че авиаторите си вършат съвестно работата.
Арендаторите са факторите за подмора на пчелите, а тях ги няма, както и повечето от
представителите на общини в област Русе. Предложенията му бяха да се канят и
представители на горското стопанство, както и да се организира работна среща за
медоносната растителност.
Г-н Владимир Димов – председател на Областен браншови пчеларски съюз
изрази своето виждане, че пчеларите не се регистрират, защото струва средства, за да
продава мед легално, трябва да се плащат данъци. Регистрирани са пчеларите, които
имат над 100 пчелни семейства. Друго, което добави е, че пчелините нямат табели със
съответните реквизити (населено място, данни за кореспонденция и др.).
Д-р Ненов каза, че в Русенска област е една от най-многото регистрирани
пчелини, има около 1200 пчелина регистрирани и пчелните семейства са над 55 000
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кошера на пчелин. Предстои да се промени нормативната уредба и ОДБХ ще може да
регистрира служебно.
Панайот Панайотов – управител на фирма „КАПОЛИ – ЕР” ООД поясни, че в
с. Босилковци, където той е кмет, има три заявления от арендатори за цяла година, а 41
са регистрираните земеделски производители. Проблем според него не е авиацията, а
малките земеделски производители, защото много от тях пръскат без уведомления.
Д-р Георгиева се съгласи, че проблема идва най-вече от дребните земеделски
стопани и 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 Михаил Михов – пчелар от с. Просена сподели, че миналата година в
селото е имало уведомление за третиране срещу комари и пълзящи насекоми, с
различен час за пръскане. По негови твърдения се е пръскало едновременно и за комари
и за кърлежи. Въпросът му е кой контролира фирмата, която извършва пръскането.
Г-н Тихомир Илиев – представител на община Русе отговори, че контролът се
осъществява от кмета, който води и регистъра на населеното място, в случая кмета на с.
Просена.
Д-р Ненов допълни, че проблемът при подмор на пчели е, че пчеларите или не
искат да се вземат проби или не искат да ги плащат. Относно изказването на г-н Михов
за нерегламентираното пръскане и за кърлежи в с. Просена, той поясни, че не е
постъпвал сигнал в ОДБХ Русе.
Думата взе д-р Теменужка Ненова – представител на Областна дирекция
„Земеделие“ Русе, която потвърди думите на д-р Ненов за това, че пчеларите не желаят
да си заплатят пробите, които е необходимо да се вземат при подмор на пчели. Тя
посъветва пчеларите, когато видят самолет да пръска нерегламентирано, да се обадят
на полицията, защото само те могат да изискват документация. За миналата година има
подадени 11 сигнала, но няма нито една изпратена проба.
След проведената дискусия, г-н Миланов предложи на вниманието на
участниците и след гласуване се взеха следните решения:
1. 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, Национална служба за съвети в земеделието – Русе и горски
стопанства на територията на област Русе.
Срок: 31.03.2018 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
5. Да се изготви писмо до кметовете на общини в област Русе с препоръка за
организиране на тематични работни срещи по населени места между пчелари, авиатори
и земеделски производители, с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от
отравяне при третиране с препарати на земеделските площи.
Срок: 15.03.2017 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
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