ОДОБРЯВАМ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№ 1/22.07.2014 г.
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на земеделието,
рибарството и аквакултурите
Днес, 22.07.2014 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.
Поради наложило се отсъствие на г-жа Айлян Кармехмедова – заместник
областен управител и председател на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите (Комисията) я замества г-н Симеон Иванов –
главен секретар на Областна администрация – Русе и заместник-председател на
Комисията.
От всички 36 членове присъстваха 27. Налице бе необходимият кворум за
провеждане на редовно заседание.
Г-н Симеон Иванов – зам.-председател на Комисията откри заседанието и
запозна присъстващите с предварително предложения дневен ред:
1. Ветеринаромедицински изисквания за ферми, произвеждащи сурово краве
мляко; хигиена на производството, съхранение и транспортиране на сурово краве мляко
и млечни продукти;
Докладва: д-р Атанас Атанасов – началник отдел „Здравеопазване на
животните” към Областна дирекция по безопасност на храните – Русе.
2. Предстоящо стартиране на Програмата за развитие на селските райони 2014 –
2020 г.;
Докладва: г-жа Айлин Абилова – ВрИД началник отдел към Държавен фонд
„Земеделие” – Русе.
3. Актуални кредитни и краткосрочни схеми в ДФ „Земеделие” през 2014 г.
Докладва: г-жа Айлин Абилова – ВрИД началник отдел към Държавен фонд
„Земеделие” – Русе.
4. Разни.
Докладват: Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите.
По т.1 от дневния ред г-н Иванов даде думата на д-р Атанас Атанасов –
началник отдел „Здравеопазване на животните” към Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе, за представяне на ветеринаромедицински изисквания
за ферми, произвеждащи сурово краве мляко; хигиена на производството, съхранение и
транспортиране на сурово краве мляко и млечни продукти.
Д-р Атанасов запозна аудиторията с категоризацията, на която трябва да
отговарят фермите за производство на сурово мляко, хигиена на производството,
съхранение и транспортиране. Той уточни, че на територията на област Русе фермите
от I група са 147 броя, II група са 438 броя. От тях 525 ферми са регистрирани по чл.51

от ЗВД и 64 броя по чл.137 от ЗВД. Наред с горното, д-р Атанасов представи и 2 от
най-добре представящите се ферми в областта - ППК "Надежда", с. Ряхово и ППК
"Земя", с. Екзарх Йосиф.
Г-н Иванов даде думата на присъстващите членове на Комисията за въпроси и
коментари по така представената информация.
Г-н Стоян Иванов – началник отдел ОССПЕ към Община Бяла, се обърна
към д-р Атанасов с въпрос кога ще се изведат фермите от населените места.
В отговор д-р Атанасов припомни, че същото е било повдигнато за обсъждане
на заседание на комисията по „Здравеопазване”. Добър пример, посочен тогава от него,
представлява направеното от Община Бяла райониране, съгласно което в поцентралната част на града се дава по-малка възможност за отглеждане на животни,
докато в периферията – повече. На отправения въпрос той отговори, като уточни, че
въпросните ферми са регистрирани по чл. 51, т.е. ферми, на които не им е необходимо и
не трябва да прилагат изискванията на Наредба 44, където изискванията са значително
по-големи. Фермите към момента няма как да бъдат изведени, те са необходими.
Думата взе г-н Владимир Димов – представител на Областен браншови
пчеларски съюз. Той попита дали са налице указания за бъдещо изселване на пчелите
от населените места.
Д-р Атанасов отговори, че нито според Закона за пчеларството, нито според
Закона за ветеринаромедицинската дейност може да бъде разпоредено изселване на
пчели, единствено основание за това е по отношение на квадратура и отстоянието от
имотите до оградата от 3 м.
Г-н Дауд Ибрям – директор на Регионална инспекция по околната среда и
водите – Русе взе думата като попита дали всичко казано до тук, означава, че
Регионална инспекция по околната среда и водите трябва да спре да съставя актове.
Оказва се, че всичко се завърта, като бумеранг и се опира до неизпълнение на
служебните задължения.
Д-р Атанасов отговори на зададения въпрос, констатирайки, че нищо друго не
може да се направи, освен да се препоръчва чрез предписание или в срокове на тези
хора да предприемат конкретни действия по осигуряване на необходимите условия на
тези места. Действително на тази група хора е невъзможно да се съставят актове от
порядъка на 500 лв., за които са много предвид отпусканата пенсия. Служебните
задължения ще се изпълняват според обстоятелствата по установения законов ред.
С това се премина към т.2 от дневния ред - Предстоящо стартиране на
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по която г-н Иванов даде
думата на г-жа Айлин Абилова – ВрИД началник отдел към ДФ „Земеделие“, за
докладване.
Г-жа Абилова, предвид обема на презентацията, запозна накратко
присъстващите членове с основните цели и бенефициентите на отделните мерки, които
предстоят да стартират, и по-конкретно за:
Приоритет 1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на
селското и горското стопанство и селските райони;
Приоритет 2: Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и
конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички
региони, и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и
устойчивото управление на горите;
Приоритет 3: Насърчаване на организацията на хранителната верига,
включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на
хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство.

Приоритет 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани
със селското и горското стопанство.
Приоритет 5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата
икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство.
Приоритет 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на
бедността и икономическото развитие в селските райони.
Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ .
Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ .
Мярка 14 „Плащания за хуманно отношение към животните“.
Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“.
Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на
жизнеспособността на горите”.
Мярка 10 „Агроекология и климат“.
Мярка 11 „Биологично земеделие“.
Мярка 12 „Плащание по Натура 2000 и рамковата директива на водите“.
Мярка 13 „Плащания за райони с природни и други специфични ограничения“.
Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското
стопанство и опазване на горите“.
Мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.
Мярка 1 „Трансфер на знания и дейности по осведомяване“.
Мярка 2 „Консултантски услуги“.
Мярка 16 „Сътрудничество“.
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР”.
След представянето на проекта на програмата, г-н Иванов даде думата за
коментари и въпроси по така представената информация.
Думата взе г-н Димов, като допълни, че по отношение на пчеларството не се
предприемат никакви действия - нито от страна земеделска коперация, нито от
арендатор. Пчелите загиват заради природата. Той се обърна с призив за поемане на
отговорност и действия по повод пчеларството.
Г-н Симеон Николов – представител на Българска браншова пчеларска
експортна асоциация, се обърна към представители на ДФ „Земеделие” с няколко
въпроса. Първо, каква е стратегията за насърчаване на иноваторството в селското
стопанство. Второ,
какво прави българското правителство, по-конкретно
Министерството на земеделието за увеличаване броя на младите фермери.
На въпросите отговори г-н Георги Стоилов – директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Русе. Относно първи въпрос, касаещ стратегия за иновации, ясно е
дефинирано какво в иновация. Към момента все още се пишат наредбите към тази
мярка, но, в случай, че има предложения за допълнение към наредбите, могат да бъдат
изложени писмено с цел разглеждане и последваща оценка от страна на компетентните
органи. Що се отнася до младите фермери си има мярка с различни направления и
всичко е описано. Очаква се стартирането й. Именно чрез мерките се стимулира
участието на младите фермери, предоставя се финансиране и се оказва помощ.
Г-жа Евгения Жекова – представител на ИЗС „Образцов Чифлик“, се
обърна с въпрос, отнасящ се до мярка 1 „Трансфер на знания и дейности по
осведомяване”, по-конкретно, прояви интерес относно допустимостта на юридически
организации, които обработват държавна земя, като бенефициенти.
Г-жа Абилова отговори на въпроса,че тепърва ще има корекции по проекта на
програмта на Развитие на селските райони. Предвид това е добре да се изчака и при

окончателното стартиране на програмата може да се инициира нова среща, на която
конкретно и сигурно да се отговори на поставения въпрос.
След изчерпване на въпросите по т. 2, думата бе дадена на г-жа Абилова за
докладване по т.3 дневният ред, а именно „Актуални кредитни и краткосрочни схеми в
ДФ „Земеделие” през 2014 г.”
Г-жа Абилова представи приключилите към момента в Държавен Фонд
„Земеделие” за 2014г. помощи и схеми за подпомагане, и по-конкретно:
I. Подаване на заявления за кампания 2014г. по Директни плащания на площ подадени са близо 137 хиляди заявления по всички схеми и мерки, за които фермерите
можеха да кандидатстват за 2014 г.
II. „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с
изпълнението на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматения
миниращ молец- Tuta absoluta Meirick” 2014 г.
III. Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на
селскостопанска продукция през 2014 г.
IV. „Помощ за насърчаване на производството и използването на
висококачествени семена” през 2014 г.
V. Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с
изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на вредителите в
трайните насаждения през зимния период” през 2014 г.
VI. Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с
изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени
неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” през 2014 г.
VII. Държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с
последствията от нестабилните климатични условия през 2013 и началото на 2014 г.
VIII. Държавна помощ de minimis за изхранване на преживни животни едър и
дребен рогат добитък от основни стада за 2014г.
IX. Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и
генетичните качества на животните през 2014г.
След представяне на информацията, г-н Иванов се обърна към присъстващите
за въпроси и коментари.
В рамките на тази точка, г-н Иванов предложи на представителите на ДФ
„Земеделие” да се продължи досегашната установена практика, касаеща информацията
за актуални кредитни и краткосрочни схеми през 2014 г. да се предоставя
своевременно от ДФ „Земеделие” чрез Областна администрация – Русе на
потенциалните бенефициенти с цел по-бързото достигане на информацията до
заинтересованите страни в областта.
Г-н Стоилов уточни, че всички схеми и информацията за тях се качва на сайта
на ДФ „Земеделие”, наличен е и календар с предстоящи схеми, така че всички
заинтересовани лица могат да се информират своевременно за действащите мерки.
Въпреки това заяви готовност за продължаване на предложената досегашна практика.
По т. 3 от дневния ред беше предложено и прието следното решение:
Информацията за актуални кредитни и краткосрочни схеми през 2014
г. да се предоставя своевременно от ДФ „Земеделие” чрез Областна
администрация – Русе на потенциалните бенефициенти, спазвайки досегашната
установена добра практика с цел по-бързото достигане на информацията до
заинтересованите страни в областта.
1.

Срок: до 1 работен ден след откриване на
процедурите за кандидатстване
Отговорник: ДФ „Земеделие”; Областна
администрация – Русе
Решението се прие с 26 – за и 1 – въздържал се.
С това се премина към т. 4 „Разни” от дневния ред на заседанието.
Г-н Иванов информира присъстващите за наложилите се обстоятелства, които
налагат актуализиране на заповедта с поименен състав на Комисията. В тази връзка, г-н
Иванов се обърна с молба към представителите на институциите и ведомствата при
промяна в ръководния състав и/или в определеното лице за основен член в Комисията
да информират незабавно по официалния ред Областна администрация с цел
своевременното актуализиране на Заповедта.
На следващо място, г-н Иванов обърна внимание на това, че от предходното
заседание има взето решения, за които към момента няма информация по отношение на
тяхното изпълнение. По този повод, с официално писмо на Областна администрация ще
бъде изискана информация за тяхното изпълнение.
В допълнение, г-н Иванов отбеляза в точка Разни, че всички могат да изпращат
въпроси, мнения и коментари на официалния адрес на администрацията в контекста на
Комисията, по които Областна администрация може да оказва съдействие и помощ с
отнасянето им до компетентните страни.
Думата взе г-жа Силвия Гезмиш – зам.-кмет на Община Борово, която
отправи въпрос към д-р Атанасов, касаещ информация за внасяните тонове охладено
мляко от Румъния и Полша.
Д-р Атанасов потвърди информацията. В действителност се е внасяло и от
Полша до известно време, като към настоящия момент не му е известно това да се
прави, поради поскъпването на цените..
Г-н Стоян Иванов се обърна с въпрос, дали в бъдеще се предвижда
продължаване стимулирането на откриване на ферми за калифорнийски червей.
Г-н Дауд Ибрям потвърди актуалността на поставения въпрос.
Г-жа Деница Гаджева – главен експерт към Национална служба за съвети в
земеделието – офис Русе се включи в дискусията и добави, че по отношение на
младите хора съвсем скоро ще стане ясно, наличието на тематична подпрограма за
малките стопанства с цел връщането на хората по малките населени места. Интересът е
голям, както към пчеларството, така и към калифорнийските червеи. Като проектно
предложение са предвидени 15 000 евро, които да се предоставят на два транша. Тези
въпроси са все още в процес на обработка, като за следващата среща на Комисията ще
бъде достъпна повече информация.
По т. 4 „Разни” от дневния ред бяха предложени и приети следните
решения:
1. За взетите решения на последното заседание на Постоянната секторна
комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите, провело се на
8 ноември 2013 г., Областна администрация – Русе да изиска информация по
отношение изпълнението им с официално писмо до ангажираните в изпълнението
им страни.
Срок: до 04 август 2014 г.
Отговорник: Областна администрация –
Русе

2. Институциите и ведомствата при промяна в ръководния състав и/или в
определеното лице за основен член в Комисията да информират незабавно по
официалния ред Областна администрация – Русе.
Срок: своевременно при настъпила промяна
Отговорник: съответните институции и
ведомства
Поради изчерпване на дневния ред г-н Симеон Иванов благодари на всички
присъстващи за участието в провелата се среща на Комисията и закри заседанието.

