ОДОБРЯВАМ: /П/
СИМЕОН ИВАНОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№ 2/13.11.2014 г.
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на земеделието,
рибарството и аквакултурите
Днес, 13.11.2014 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе редовно заседание на Постоянна секторна комисия в областта на земеделието,
рибарството и аквакултурите.
От всички 33 членове присъстваха 27. Налице бе необходимият кворум за
провеждане на редовно заседание.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе и
председател на Комисията откри заседанието и запозна присъстващите с
предварително предложения дневен ред:
1. Представяне на напредъка по изпълнение на Общинските планове за развитие
(2007-2013 г.) в секторите земеделие и животновъдство.
Докладват: представители на общините в Област Русе.
2. Разни.
Докладват: членовете на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите.
По т.1 от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-н Стоян Иванов –
началник отдел „Общинска собственост, стопанска политика и екология” в
Община Бяла, който запозна на кратко присъстващите членове със справка за
развитието на секторите земеделие и животновъдство във връзка с оценка напредъка на
Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2007-2013 г.
Обработваемата земя е около 189 800 дка, което представлява 57 % от общата
територия. В структурата на обработваемата земя най-голям е делът на зърнените
култури, които заемат 64 %.
Площите, заети с пшеница през 2014 – 2015 стопанска година е 63 076 дка, което
представлява 33.23 % от общата обработваема площ. Традиционно делът на ечемика
заема около 5 % или 9 472 дка. Производството на царевица за зърно бележи ръст, като
през стопанската 2013 – 2014г. е 24 874 дка, което е 13 % от обработваемата земя.
Маслодайните култури заемат относително голям дял от общото земеделско
производство. Те главно са представени от маслодаен слънчоглед, който през 2013 –
2014 стопанска година беше разположен върху 43 482 дка и маслодайната рапица - 16
249 дка. Напоследък маслодайните култури и царевицата отбелязаха ръст в заеманите
площи главно поради факта, че те станаха суровина за производството на био - горива.
Трайните насаждения са 240.8 дка, което представлява 0.12 % от общата
обработваема площ. Благодарение на субсидирането по мярка 121 площите се
увеличават. Най- много са площите засадени с орехи и лешници.
Природно климатичните условия в района са благоприятни за развитие на
лозарството. Към настоящия момент винените сортове са 755 дка, а десертните са 258
дка.
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Зеленчукопроизводството остана на заден план. Запази се оранжерийното
производство.
Правейки анализ на състоянието на земеделието неминуемо стигаме до извода за
ръста на различните земеделски култури. Въпреки дъждовете през 2014 г. добивите от
пшеница са 460 кг/дка, ечемик - 510 кг/дка, царевица - 820 кг/дка, рапица 375 кг/дка,
слънчоглед 252 кг/дка.
Животновъдството в общината заема сравнително нисък дял от общото
селскостопанско производство. Говедовъдството се осъществява в частни ферми. В
общината през 2014 г.се отглеждат общо 1 375 говеда, от които 889 броя крави и 486
броя телета, като техния брой постоянно се променя. Свиневъдството е много слабо. По
– голяма част от птицевъдството се развива в личните стопанства.
Производството на мед е благоприятствано от климатичните условия. Голяма
част от пчеларите са ориентирани към производството на биологично чисти продукти.
Друга добра тенденция е, че все повече млади хора се ориентират към практикуване на
пчеларството.
В обобщение на гореизложеното, земеделието в Община Бяла се развива със
значително по-бързи темпове от животновъдството. Това обстоятелство е обусловено
от редица обективни причини. Зърнопроизводителите привлякоха най-много парични
средства, секторът е реформиран и добре ориентиран към пазара. Земеделците,
отглеждащи трайни насаждения, се движат с добро темпо. Изоставането е в сферата на
животновъдството. Обемите на произведено мляко и месо са незадоволителни.
Селскостопанската политика в общината трябва да се приведе в унисон с новата
селскостопанска политика на Европейския съюз, като се води непрестанна борба за
създаване по приемливи условия за живот в селските райони и насочване усилията към
производството на екологично чисти продукти.
Г-н Станчев благодари на г-н Иванов за предоставената информация и даде
думата на г-жа Хатидже Гайтан.
Г-жа Хатидже Гайтан – главен специалист „ТДЕЗГТ” в Община Ветово,
представи доклад за състоянието на земеделието и животновъдството на територията
на Община Ветово. Структурата на икономиката в Община Ветово се характеризира с
висок дял на индустриално производство, следван от сектора на селското, горското и
рибното стопанство и нисък дял на услугите. Като цяло, стопанския потенциал на
общината в периода 2008-2012 нараства убедително, като общо произведената
продукция бележи ръст от 32 %. По показатели произведена продукция
разпределението по сектори е: селско стопанство – 15,6%, индустрия – 75,9%, услуги –
8,6%. Общата площ на общината е 352 515 дка, като 221 601 дка. е общата площ на
обработваемата земя в общината, което е близо 63% от общата територия на общината.
Застъпено са главно засаждането и отглеждането на зърнено-хлебните и зърнено
фуражните култури (пшеница, царевица, и слънчоглед). Те заемат около 90% от
засажданите полски култури. Преобладаващият дял от обработваемите земеделски земи
се заема от зърнените и маслодайните култури. По данни на ОС ,,Земеделие“ за 2014 г.
лидерско място в растениевъдните площи се споделя между пшеницата (74 500 дка) и
слънчогледа (57 810 дка), като размера на общите декари със слънчоглед бележи ръст
от 27% през 2014 г. спрямо 2007 г. Царевицата е третата по заета площ, която за 2014 г.
възлиза на 17 790 дка., бележейки ръст от 14% спрямо 2007 г. Отглеждането на
плодове, зеленчуци, и др. не са приоритет на кооперациите, а на малки частни
стопанства и дейността им не се ръководи от пазарната ефективност. За разлика от
растениевъдството, през последните години животновъдството изстрада редици
негативни последици от непоследователната и неподкрепяща неговото развитие
държавна политика. Понастоящем основната част от животните над 80% се отглеждат в
личните стопанства. Наличните селскостопански животни към 2013 г. са, както следва:
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овце - всичко -7964бр., говеда - всичко -1664 бр., свине - всичко -607 бр., птици всичко -170000 бр., кози-всичко-758 бр., пчели-5425 бр. кошери. Както в по-голямата
част от страната, така и на територията на Община Ветово животновъдството е с
ограничен обхват на развитие - доминират птиците (11 000 бр.), следван от овце (7 964
бр.), като техният брой се е увеличил 2,7% пъти спрямо 2007г. Пчеларството също е
традиционен подотрасъл на животновъдството с потенциал за развитие на територията
на община Ветово. Горският фонд на Община Ветово е 45 938,524 дка.
Предвид всичко, което е горепосочено, изложено и засегнато като ключови
проблеми в областта на земеделието и животновъдството, експертите от Община
Ветово предлагат някои защитни мерки в тази насока, а именно:
- Изработване и приемане на Лесоустройствен проект (ЛУП) за горите общинска
собственост на територията на община Ветово;
- Възстановяване на горските масиви чрез залесяване на всички свободни и
годни за целта площи;
- Намаляване до минимум на пустеещите земи като се оптимизират сроковете за
ползване за сметка на арендатора и залесяване на ерозирали земи и непригодни за
използване за земеделско производство;
- Подобряване на развъдно подобрителната работа с цел запазване на породния
състав на животните и привличане на инвестиции за изграждане и развитие на фамилни
и семейни ферми за отглеждане на високопродуктивни животни;
- Използване на най-новите научни постижения с цел максимално
оползотворяване на природно икономическите ни дадености в растениевъдството и
животновъдството, като се отглеждат подходящи растения и животни с възможно найдобри икономически показатели;
- Възстановяването на овощните градини, с цел възможност за тяхното
реализиране на вътрешния и външния пазар;
- Подсилване на подсектора зеленчукопроизводство, което трябва да е приоритет
за общината.
Г-н Станчев благодари на г-жа Гайтан и даде думата на г-н Нейхан Назиф.
Г-н Нейхан Назиф – старши експерт „Земеделие и гори” в Община Две
могили, представи справка за развитието на секторите земеделие и животновъдство,
предвидени за изпълнение в общинския план за развитие (2007-201Зг) на Община Две
могили, съгласно извършена оценка. Направените заключения, въз основа на
извършената оценка за степента на постижение на целите на Общинския план за
развитие за периода 2007-2012 г., касаещ секторите земеделие и животновъдство са
следните :
- Голяма част от заложените в Плана за развитие на Община Две могили за
периода 2007-2013 г. цели са изпълнени, в съответствие с планираните мерки. При
извършената през 2010 г. актуализация на Плана за развитие на Община Две могили са
прехвърлени за следващия планов период онези мерки, чието изпълнение не е
реалистично до края на 2013 г., преди всичко поради липса на финансов ресурс.
Мерките, които са отпаднали окончателно от Общинския план за развитие за
следващия период е незначителен;
- Причините за непредприетите мерки за изпълнението на някои дейности имат
различен характер, но в повечето случаи те се дължат на влиянието на външни,
независещи от общинската администрация, фактори. Трябва да се отчете, че
изпълнението на Плана за развитие на Община Две могили след 2008 г. съвпадна с
икономическата криза, която много тежко засегна всички общини в България и особено
малките. Значителна част от причините за неизпълнение на мерките или за тяхното
прехвърляне за следващи периоди се дължи именно на тази обективна причина. Други
причини се явяват забавени съгласувателни режими, закъснели преводи на авансови
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плащания по договорите и продължителни административни процедури от страна на
централната администрация, за което общината не може да носи вина. Не
финансираните проекти най-често са свързани с изчерпване на ресурса по съответната
отворена схема;
- Част от мерките в Плана са прехвърлени за следващия планов период и се
предвижда да бъдат реализирани изключително със средства по европейските
програми;
- През периода са осъществени извънпланово редица важни мерки,
съответстващи на основните приоритети в Плана за развитие на Община Две могили
2007 — 2013 г. Това изпълнение се дължи най-вече на голямата инициативност и
предприемчивост на общинското ръководство, което в кризисни условия е търсило и
намирало решение на важни въпроси.
Г-н Станчев благодари на г-н Назиф и даде думата на г-жа Савчева.
Г-жа Йорданка Савчева – главен експерт „ЗЗГД” към Община Иваново,
представи оценка на напредъка по изпълнението на общински план за развитие (20072013 г.) в секторите земеделие и животновъдство на Община Иваново. Около 80 %
(396363 дка) от територията на общината е земеделска, а заедно с горите,
относителният дял е около 94%.
Разпределението на структурата на собствеността на земята е както следва:
частна (62%); общинска (около 21%); държавна (около 15%).
Общината е производител на зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица;
технически култури – слънчоглед, репко и др.
Наличието на относително голям брой реки на територията на общината
благоприятства развитието на рибарството. Функционират частни рибарници в с.
Нисово, Кошов и Красен. В с. Мечка, край р. Дунав, има басейни на “Рибно стопанство
Стълпище”.
В Общинския план за развитие 2007-2013 г. и в Актуализирания документ, към
Приоритет 3 „Устойчиво подобряване на стопанския облик на община Иваново” е
заложена мярка 3 „Устойчиво използване на конкурентните предимства на общината в
сферата на селското стопанство, в това число и посредством въвеждане на модерни и
високотехнологични практики от европейския контекст”. Особен ycпex бележи
обучението на земеделските производители. Успешно са реализирани поредица от
проекти и програми както на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), така и на
неправителствения сектор. Успешно се изпълняват и програмите, свързани с
възстановяване на лозарството и пепиниерството, както и проектите, свързани с
развиване на екологично земеделие, най-вече в района па ПП „Русенски Лом”. По
проекти, финансирани от ПPCP, се създават нови масиви от ябълки, вишни, сливи.
Затруднения се срещат при намиране източници за финансиране по проекти,
свързани със създаването на нови карти, изследване на почвите и други, свързани с
получаване на дълготраен ефект в дългосрочен план.
Животновъдството запазва едно стабилно положение, което при наличието на
стабилен фуражен pecypc е несъразмерно. Това се дължи на недостатъчния човешки
pecypc, остарелите и примитивни технологии на отглеждане, липсата на адекватна
организация за изкупуване на готовата продукция и най-вече неотговарящите на
себестойността на продукцията изкупни цени.
Г-н Станчев благодари на г-жа Савчева и даде думата на г-н Илиев.
Г-н Тихомир Илиев – младши експерт в отдел СДЗП на Община Русе,
запозна присъстващите със следната информация по отношение на напредъка по
изпълнение на Общински план за развитие (2007-2013) в Община Русе, а именно:
Към 2011 г. Община Pyce стопанисва и управлява 5 085,171 дка от земерелската
земя на нейната територия. Общата площ на пасищата и мерите в Община Pyce е 20
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681,832 дка. Обработваемите земеделски земи на територията на Община Pyce
включват ниви, площи за зеленчукови култури и площи с трайни насаждения. Найголям дял от тези земи заемат нивите. Обработваемите земеделски земи — частна
общинска собственост, които могат да се отдават под наем са 4 854,808 дка. Броят на
регистрираните земеделски производители в Община Pyce за периода 2007-2012 г. е с
малки промени. Към 2011 г. Община Pyce притежава 27 280,569 дка поземлени имоти,
заети с гори и храсти. Растениевъдството обединява отглеждането на зърнени,
технически и фуражни култури, както и на зеленчуци и трайни насаждения. Найголемите стопанства (над 100 икономически единици) са специализирани главно в
зърнени и технически култури (предимно слънчоглед). Най-голям дял в Общината
заемат зърнените култури, нато от тях се отглеждат зърнено-житни, зърнено-бобови и
фуражни култури. За периода 2007- 2012 г. в Община Pyce се наблюдава ръст в
ожънатите площи зърнено — житни култури, сред които пшеница, ечемик (зимен и
пролетен), овес и царевица. За сравнение през 2007 г. са ожънати 142 298 дка, а през
2012 площите са нараснали с 33 736 дка. Засетите площи с ечемик бележат спад, което
се дължи на намаляващия брой животни и консумация на груб фураж. От общата площ
на зърнено-житните култури най-голям дял заема пшеницата. От трайните насаждения
на територията на Община Pyce се отглеждат овощни насаждения и лозя. От тези
култури най-голяма площ заемат лозята. За периода 2007-2012 г. площите лозя бележат
значителен спад — от 3 178.1 дка през 2007 г. на едва 800 дка през 2012 г.
Оранжерийното производство на територията на Община Pyce е най-силно застъпено в
град Мартен и представлява почти 100% от това направление на растениевъдството.
Сред отраслите на животновъдството, които са от най-голямо значение за Община Pyce
са говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство и пчеларство. В населените
места на Общината се отглеждат говеда, биволи, овце, кози, свине, птици и пчелни
семейства. За периода 2008-2012 г. е налице спад на отглежданите животни на
територията на Община Pyce. Единствено в отрасъл пчеларство се наблюдава динамика
и ръст в регистрираните пчелни семейства. Към момента на територията на Община
Pyce в сферата на научните изследвания и приложната дейност в областта на
земеделието, животновъдството и хранителната промишленост функционира един
комплексен научно-изследователски институт - Институтът по земеделие и семезнание
„Образцов Чифлик“ (ИЗС) Pyce. Като цяло на територията на Община Pyce липсват
големи инвестиции в научно- изследователска и развойна дейност. Нужно е
модернизиране на производствените технологии и стимулиране на иновационната
активност.
На база анализа на тенденциите и процесите в сферата на селското стопанство,
могат да бъдат обобщени следните изводи:
- Природните дадености на региона са благоприятни за развитието на
селско стопанство;
- В сектор растениевъдство се наблюдава ръст на средния добив на
зърнено-житни, фуражни и технически култури;
- На територията на Общината лозята заемат най-голям дял от трайните
насаждения, което допринася за развитието на сектори лозарство и винарство;
- В сектор животновъдство е налице спад на отглежданите животни на
територията на Община Pyce. Единствено в отрасъл пчеларство се наблюдава динамика
и ръст в регистрираните пчелни семейства.
Г-н Станчев благодари на г-н Илиев и даде думата на г-н Синан Вейсал.
Г-н Синан Вейсал – зам.-кмет на Община Сливо поле, представи оценка на
напредъка по изпълнението на общински план за развитие (2007-2013 г.) в секторите
земеделие и животновъдство на Община Сливо поле. Селското стопанство в
Общинския план за развитие на общината заема централно място. Приоритет 1
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„Оптимизиране на селскостопанското производство и прилагане на европейските
стандарти в развитието на отрасъла, като са заложени три цели за реализиране на този
приоритет, а именно: Цел 1 „Привеждане на земеделското производство към
изискванията на Общата селскостопанска политика на ЕС и условията за реализации на
пазари 1C на Общността”; Цел 2 „Насърчаване на инвестиционните инициативи в
земеделието, овощарството и зеленчукопроизводството”; Цел 3 „Насърчаване на
инвестиционните инициативи в животновъдството и привеждането му в съответствие е
изискванията па ЕС”. В рамките на Цел 2 има заложени 4 мерки, съответно: Мярка 1
„Подобряване на инфраструктурата, свързана с напояването на полските култури”;
Мярка 2 „Стимулиране чрез инвестиционните фондове на обновяването и
разширяването на складовата база”; Мярка 3 „Стимулиране па създаването на пови
масиви от трайни насаждения и прилагане па ноу-хау в овощарството и лозарството”;
Мярка 4 „Стимулиране производството на зеленчуци- оранжерийно и полско
производство”.
Най-добри резултати се забелязват в Мярка 3 и по-конкретно при овощарството.
Размерът на насажденията в този период е както следва: в началото на периода
ябълковите насаждения са 63 дка, а в края – 300 дка; праскови – от 200 дка на 1500 дка,
череши – от 187 дка на почти 500 дка, кайсии – от 100 дка на 1500 дка. Общо за целия
отрасъл увеличението е от 700 дка на 4385 дка, което е малко над 5 пъти. По Мярка 1
почти няма развитие, като се прави частично напояване на площите, заети с трайни
насаждения. По Мярка 2 има увеличение на складовите площи, като тук увеличението е
изцяло в полза на площите за съхранение на зърно, докато има липса на складови
площи за плодове и зеленчуци. По Мярка 4 няма голямо развитие, по-скоро се
наблюдава преструктуриране – от типично полско производство по-голяма част (около
40 %) премиват към оранжерийно производство.
По отношение на Цел 3 има намаление в броя на овцете – майки. Като цяло
много голямо увеличение на територията на Общината се наблюдава в броя на
отглежданите свине – в началото на периода са били към 13 000 бр. към края на 2013 г.
са 69 500 броя, отглеждани в големите ферми. При кравите няма значителна промяна –
по-същественото в случая е, че в началото на периода броят на фермите на територията
на общината е 426 бр., в които са се отглеждали по 1-2 крави, в момента броя на
фермите са 11 по-големи и 40 за лично стопанство. Голямо развитие в
животновъдството има в областта на пчеларството – от 2 287 семейства към момента са
6 200 броя. На територията на Общината има 10 животновъдни обекта за отглеждане на
калифорнийски червей.
По Цел 1 няма особен успех. Провеждани са редица семинари в партньорство
със Службата „Съвети в земеделието”. Няма създадени информационни центрове в тази
насока на територията. На места е стимулирано екологосъобразно и био- земеделие.
Г-н Станчев благодари на г-н Вейсал и даде думата на г-н Цветомир Петров.
Г-н Цветомир Петров – зам.-кмет на Община Ценово, докладва напредъка по
изпълнение на Общински план за развитие в секторите земеделие и животновъдство в
Община Ценово (2007-2013). Основен приоритет е развитието на селскостопанството.
Основен негов отрасъл е зърнопроизводството. Преди 2007 г. 60 % от
зърнопроизводството се извършва от земеделски кооперации, докато след 2007 г. до
2013 г. се наблюдава тенденция към увеличение на земеделските стопани,
занимаващите със зърнопроизводство с 65% за сметка на намаление на кооперациите.
Сектор овощарство преди 2007 г. е на кота 0 – изоставени трайни насаждения около
1000 дка и лозови масиви около 4000 дка. След 2007 г. общината започва политика по
предоставяне на непродуктивни земеделски земи на селски стопани за създаване на
трайни насаждения. От кота 0 към настоящия момент има действащи масиви с трайни
насаждения, както следва: орехи 410 дка, лешници 4 330 дка, ябълки 110 дка, сливи 170
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дка, череши 120 дка, праскови 110 дка. Лозарството се развива с много бавни темпове.
Единствените новосъздадени лозови масиви с площ от 180 дка се намират на отдадена
под аренда земя, която се намира в землището на с. Ценово и е собственост на
Община Ценово. В зеленчукопроизводството се наблюдава развитие в две населени
места - в с. Ценово и с. Караманово. Като мащаби това е твърде малко за общината.
При животновъдството общината от 2008 г. започва стопанисване на пасищата чрез
косене. Развитие има в говедовъдството и овцевъдството. Две села са лидери в тези
области – с. Караманово и с. Ценово. Кравефермите са малко на брой. Няма развито
птицевъдство. По отношение на пчеларството няма целенасочено производство на мед.
Секторът се нуждае от допълнително субсидиране и подпомагане.
С това т. 1 от дневния ред се изчерпа и г-н Станчев даде думата на
присъстващите за допълнения и коментари по представените доклади за напредъка по
изпълнение на общинските планове за развитие в секторите земеделие и
животновъдство.
Отношение взе д-р Атанас Атанасов – началник отдел „Здравеопазване на
животните” към ОДБХ – Русе. Той сподели, че би останал изненадан, ако някой бе
казал нещо позитивно за животновъдството. Той потвърди лошото състояние при
овцете и козите. Единствено положителни тенденции има при пчеларството.
Благодарение на четирите свинекомплекса на територията на Област Русе, тук също
може да се говори за сравнително добри резултати. Надява се на новите програми,
които предстои да бъдат отворени за кандидатстване и ефективно усвояване. Редица са
факторите за ниските показатели на развитие в областта на животновъдството, в т.ч.
неплащане на време, спекулиране с цените и обстоятелствата, пазара на говеждо месо
се срива, сполетялото бедствие Син език и др. Д-р Атанасов използва срещата да
информира присъстващите представители на общините в Областта за това, че
екарисажите във Варна и Бургас спират дейност, поради болестта Син Език и
неосигурения финансов ресурс за покриване на нуждите на екарисажите при
осъществяване на тяхната дейност по събиране и обезвреждане на големия брой умрели
животни в следствие на болестта.
Думата имаше инж. Владимир Димов – председател на Областен браншови
пчеларски съюз, който взе отношение за състоянието на пчеларството в Областта. Той
информира, че Сдружение „Пчела” Русе е пред закриване. Това, че има ръст в
развитието на отрасъла, не означава, че няма проблеми. Начинът на гледане на пчелите
трябва да бъде променен. Като основен проблем изтъкна пръскането с препарати, кой
контролира самолетите за осъществяване на тази дейност. За врагове на пчелите
изтъкна осите и комарите. Призова в следващите доклади да се представи информация
за състоянието на пчеларството в Областта.
Г-н Станчев благодари на инж. Димов и допълни по отношение на контрола на
препаратите, с които се пръска, че тази година същите са съобразени с изискванията, в
частност препаратите на BASF. Г-н Станчев уточни още, че освен за пчеларството,
годината е била лошо като цяло за земеделието.
На следващо място думата взе г-жа Савчева, която взе отношение по този
въпрос, тъй като общините търпели доста критики в тази насока. Тя уточни, че
присъства на всички срещи, които се организират между арендатори, авиатори, пчелари
и общини. На тези срещи отсъства присъствието на арендатори и то на крупни такива.
Г-жа Савчева сподели лично мнението, че за основната причина за загубите в
пчеларство във вид на мор по пчелите от пръскане е в арендатори, защото общините
всяка години изпращат отчет относно мероприятията провеждат за опазването им. В
момента Община Иваново разработва уеб сайт, на който са вкарани абсолютни всички
пчелари, които са решили да се регистрират. Лошо впечатление прави, че въпреки
многото работа в тази насока, самите пчелари проявяват незаинтересованост. Подават
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оплаквания единствено, когато има възникнал проблем. Регистрацията в системата е
абсолютна безплатна, изисква се предоставяне на информация по отношение колко
пчелини и с какъв капацитет има на територията на Общината. Системата е направена
така, че всеки външен посетител може да влезе в сайта на Община Иваново и да се
информира бързо. Лично тя сподели, че е разговаряла с пчелари, канила ги е и ги е
молила да се регистрират, да си оставят телефон, ел. поща за контакт и бърза връзка с
тях, а те са отказвали. На следващо място, по отношение на арендаторите допълни, че в
Община Иваново има около 250 арендатори (кооперации, фирми, дружества,
земеделски производители), докато уведомление се получават едва от 15-20 души –
останалите не пръскат ли.
Г-н Станчев призова да не си приписваме вина един на друг, тъй като тя е
взаимна. Явно липсва диалог.
Представителите на общините допълниха, че те предприемат това, което е
разписано в закона.
На следващо място думата взе г-жа Деница Гаджева – главен експерт към
Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе. Тя обърна внимание на
докладите на общините Бяла, Две могили и Сливо поле, напр. в Община Сливо поле бе
посочено, че има добре развито земеделие, поради големите стопанства с трайни
насаждения, със зеленчукопроизводство и други по-малки смесени стопанства. Всичко
това се дължи на големия брой малки и средни ферми в общините. Трябва да се работи
със земеделските производители и с тези които искат да станат такива в посока
осигуряване на поминък по общини, съответно голям потенциал в това направление
имат общините Две могили, Ценово, Борово. Съвместно през следващия програмен
период на програмата за Развитие на селските райони могат да работят в тази насока с
цел изграждане и продължение на дейността на земеделските производители в
Областта. Действително има много големи арендатори в региона, но има и място за
малки такива. През новата година също ще се провеждат семинари, подобно на тези, за
които бе споменато в доклада на Община Сливо поле.
Г-жа Гаджева се възползва от възможността пред присъстващите на настоящото
заседание да обяви предстоящия на 20.11.2014 г. обучение-семинар на тема
„Технологични изисквания при създаването и отглеждането на черупкови овощни
видови”, което ще се проведе в сградата на Областна администрация – Русе, зала „Св.
Георги” от 10:30 ч. Събитието представлява съвместна информационна среща семинар
на Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Русе и Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен.
Г-н Станчев се обърна към г-жа Гаджева на първо място с градивна критика,
отнасяща се до предстоящата среща на 20.11.2014 г. и въпрос дали нямаше да бъде подобре да бъде изпратена информацията към Областна администрация – Русе, а ние от
своя страна да я препратим към общините в Област Русе във вид на покана за участие.
На второ място, по отношение на програмите през предходните години той изрази
своето впечатление за неосигурена устойчивост на резултатите от тяхната
приложимост, както и липса на разработена Стратегия за развитие на земеделието.
Пример той даде с проектите по САПАРТ, след което последвалия бум в отглеждането
на орехови дървета, следва етап на масово закупуване на трактори, до стимулиране на
пчеларството.
Г-жа Гаджева прие отправената критика. По отношение на споменатата
стратегия за развитие на земеделието, тя уточни, че биха могли да участват активно в
разработването на подобна стратегия.
Думата взе проф. д-р с.с.н. Кольо Василев – главен консултант на Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе. Той отбеляза
своите добри впечатления, на база изнесените доклади, че предстои път напред в
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развитието на земеделието. Трудностите са много, но има перспектива, тъй като
България винаги е била земеделска страна. Във ВУАРР се обучават кадри, които иначе
ще се включат в едрите стопанства, изграждат се специалисти. Наред с това, той посочи
някои свои забележки по отношение на не използването на съвременните технологии,
на материално-техническото обслужване, на растителна защита и пр. В обобщение, той
приветства провеждането на настоящия форум и призова за акцентиране върху
проблемите и тяхното съвместно разискване.
Г-н Веско Симеонов – началник отдел към Изпълнителна агенция за лозата
и виното – ТЗ Русе, взе думата, като информира представителите на общините, че има
мерки, които са изгодни при лозата и виното, напр. мярка „Преструктуриране и
конверсия на винени лозя”. Към момента в Област Русе има 8 винарни, 36 регистрирани
гроздопроизводители и 5000 дка реколтирани лозя с изкл. на големия масив в с.
Стърмен, общ. Бяла, който тази година не е реколтиран въобще. Тази година добивите
ще са ниски (около 30% по-ниски от предходните), поради климатичните условия през
годината, но за сметка на това пък винарните имат достатъчно вино от
миналогодишната реколта за покриване на нуждите.
Предвид направеното допълнение г-н Станчев предложи при последващо
събиране на Комисията в дневния ред да се включи представяне на състоянието на
лозарството и винарството в Област Русе и възможностите за подкрепа. Наред с това, гн Станчев уточни, че Областна администрация – Русе е отворена за всякакви
предложения на теми за разискване, каквато и информация да е необходимо да се
сподели, каквито и срещи да е наложително да се състоят и призова за активно участие.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Станчев благодари на всички
присъстващи за участието в провелата се среща на Комисията, като още веднъж
напомни, че на ел. адрес 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 следващото заседание на
Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и
аквакултурите. С това той закри настоящото заседание.
След проведената дискусия се сформираха следните решения:
1. Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и
аквакултурите приема информацията, представена от общините в Област Русе за
сведение. Същата следва се изпрати по ел. поща на Областна администрация –
Русе и да се публикува на електронната страница на администрацията с цел
запознаване на широката общественост с резултатите в областта на земеделието
животновъдството.
Срок: 20.11.2014 г.
Отговорник: представителите на
общините в Комисията и Областна
администрация - Русе
2. Да се представят целите и мерките на секторите земеделие и
животновъдство, включени в Общинските планове за развитие (2014 – 2020 г.) и
оценка за напредъка по тяхното изпълнение през 2014 г.
Срок: 31.12.2015 г.
Отговорник: Общините в Област Русе
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3. Да се организира среща между арендатори, авиатори, пчелари и
представители на Общините в Област Русе относно третирането на посевите с
препарати и вредното им въздействие върху пчелите.
Срок: 28.02.2015 г.
Отговорник: Областна администрация –
Русе
4. Общините в Област Русе да подготвят и представят на Областна
администрация - Русе доклади за състоянието на рибарството и аквакултурите по
общини за календарната 2014 г.
Срок: 30.03.2015 г.
Отговорник: Общините в Област Русе
5. На следващо заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите да се докладва за състоянието на
лозарството и винарството в Област Русе и възможностите за подкрепа.
Срок: 30.03.2015 г.
Отговорник: Изпълнителна агенция по
лозата и виното – ТЗ Русе
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