ОДОБРЯВАМ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
ПРОТОКОЛ
№ 2 от 19.10.2012 г.
от заседание на Областната комисия „Земеделие, рибарство и селски райони”
Днес, 19.10.2012 г. от 14.00 ч., в Зала № 1 на Областна администрация Русе се
проведе горепосоченото заседание. Присъстваха 27 от 33 члена, поканени на заседанието
на комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Отсъстваха представители на общините Русе, Борово, Бяла, Ветово, проф. Кольо
Василев – преподавател и главен консултант на ВУАРР – филиал Русе и г-н Росен Христов
– президент на Асоциацията на развъдчиците на Черношарената порода в България.
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител и председател на
Комисията откри заседанието. Преди да премине към обсъждането на дневния ред, той
посочи, че темите, които ще се разглеждат са важни, особено за общините. В този контекст
отбеляза отсъствието на гореспоменатите общини, като подчерта за наложително
присъствието им в следващи заседания.
Г-н Маринов предложи и единодушно бе приет следния дневен ред:
1. Актуални мерки и схеми за подпомагане на бенефициенти от Държавен фонд
„Земеделие” Русе;
Докладва: Димитър Кънчев – директор на Държавен фонд „Земеделие” Русе.
2. Условия за кандидатстване по Мярка 141 и 141.2 от Програмата за развитие на
селските райони /ПРСР/;
Докладва: Деница Гаджева – главен експерт-координатор Национална служба за
съвети в земеделието – офис Русе.
3. Предстоящи обучения по Мярка 111 от ПРСР от Национална служба за съвети в
земеделието – офис Русе.
Докладва: Деница Гаджева – главен експерт-координатор Национална служба за
съвети в земеделието – офис Русе.
4. Доклад за състоянието на земеделието в област Русе през 2012 г.;
Докладва: д-р Димитрия Илиева – директор на Областна дирекция „Земеделие”
Русе.
5. Приложение на авиационната техника при третиране на земеделски култури
срещу болести, неприятели и плевели. Нови моменти в изменението на Закона за защита
на растенията;
Докладва: д-р Атанас Атанасов – директор на Областна дирекция по безопасност
на храните Русе.
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6.
Възможности на лабораторията за почвени анализи на Русенски университет
„Ангел Кънчев” за качествена агрохимическа помощ на земеделските стопани в област
Русе;
Докладва: проф. д-р Петър Димитров – преподавател в Русенски университет
„Ангел Кънчев” Русе
7. Доклад за протичане на гроздоберната кампания за 2012 г.;
Докладва: Евлоги Ханчев – началник отдел в Изпълнителна агенция по лозата и
виното – Русе.
8. Промени в закона за рибарството и аквакултурите.
Докладва: Михаил Михайлов – началник Регионален център „Рибарство и контрол
– Дунав”.
9. Разни.
Докладват: Членовете на областната комисия „Земеделие, рибарство и селски
райони”.
Предложението за дневен ред се гласува единодушно и се прие от присъстващите.
По първа точка г-н Маринов даде думата на г-н Димитър Кънчев – директор на
Държавен фонд „Земеделие” Русе.
В началото на изказването си г-н Кънчев отбеляза актуалните мерки, по които може
да се кандидатства. По-подробно се спря на следните:
- Мярка 141 – “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструкториране”. Графикът за прием документи е от 26.03.2012 г. до 28.12.2012 г.
- Мярка 142 – “ Създаване на организации на производители”. Графикът за прием
документи е от 26.03.2012 г. до 28.12.2012 г.
- Мярка 223 – “Първоначално залесяване на неземеделски площи”. Графикът за
прием на документи е от 16.10.2012 г. до 16.11.2012 г.
- Мярка 226 – “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”. Графикът за прием на документи е от 16.10.2012 г. до 16.11.2012 г.
- Мярка 311 – “Разнообразяване към неземеделски дейности”. Графикът за прием на
документи е от 22.10.2012 г. до 18.11.2012 г.
След презентирането, г-н Веско Маринов предложи следното решение, което се
прие с мнозинство:
1. Да се организира своевременно информиране на кметовете на общини и други
потенциално заинтересовани физически и юридически лица относно възможностите за
реализиране на дейности с финансовата подкрепа на Държавен фонд „Земеделие”.
Срок: текущ.
Отговорник: Областна администрация
Русе,Държавен фонд „Земеделие” Русе.
По втора и трета точка от дневния ред, г-н Маринов даде думата на г-жа Деница
Гаджева – главен експерт-координатор Национална служба за съвети в земеделието –
офис Русе.
Г-жа Гаджева представи своята презентация, като поясни подробно условията за
кандидатсрване по Мярка 141 от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/. Също
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така запозна членовете на Комисията за предстоящите обучения по Мярка 111 от ПРСР от
Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе. На тема “Агротехника на
различни земеделски култури” обучения ще се проведат в градовете Бургас, Враца,
Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Силистра, стара Загора, Хасково, Шумен,
Ямбол и Смолян.
Г-н Маринов попита каква е причината гр. Русе да не участва в обученията.
Г-жа Гаджева поясни, че това е свързано с обществените поръчки и някои градове
не отговарят на условията, като се надява, че следващата година и гр. Русе ще участва.
В заключение г-жа Гаджева каза, че офис Русе работи в сътрудничество с много
общини и кметства в област Русе и благодарение на тяхното съдействие, се увеличава броя
на кандидатствалите по мерките от ПРСР.
Г-н Маринов благодари на г-жа Гаджева за презентацията и предложи за гласуване
следните решения:
1. Областната комисия по земеделие, рибарство и селски райони оценява като
много полезна дейността на Националната служба за съвети в земеделието – офис Русе за
своевременното информиране и подпомагане на земеделските производители за
кандидатстване по Мерките от Програмата за развитие на селските райони и счита за
наложително да продължат посещенията по кметства, срещите със земеделските
производители и изготвянето на конкретни проектни предложения.
Срок: текущ.
Отг.: Национална служба за съвети
в земеделието – офис Русе.
2. Да се организира своевременно информиране на земеделските производители от
област Русе за предстоящите обучения по Мярка 111 на Програмата за развитие на
селските райони.
Срок: текущ.
Отг.: Национална служба за съвети
в земеделието – офис Русе.
След гласуване, решенията се приеха с мнозинство.
По четвърта точка от дневния ред, г-н Маринов даде думата на д-р Димитрия
Илиева – директор на Областна дирекция „Земеделие” Русе.
Д-р Илиева представи в резюме състоянието на земеделието в област Русе през
2011-2012 г., като поясни размера на площите, заети с основни земеделски култури,
получените средни добиви за годината, както и средните добиви по години и подготовката
на площите за новата стопанска година 2012/2013 г.
В тази връзка, г-н Стефан Арнаудов – председател на Българска браншова
пчеларска експортна асоциация попита, Областна дирекция “Земеделие” /ОДЗ/ може ли
да набележи мерки да се създаде опрашваща дейност на територията на областта.
На въпроса д-р Илиева отговори, че ОДЗ няма такива правомощия.
Г-н Димитър Кънчев поясни, че този въпрос може да се разреши между пчеларите
и зърнопроизводителите.
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Думата взе г-н Иван Караиванов – председател на Регионален съюз на
фермерите “Дунавско зърно”. Той подчерта, че презентацията на д-р Илиева е
изчерпателна. Добави също, че реколтата от слънчоглед и царевица е малка поради
студената зима и неравномерни валежи. 80% от посевите от рапица не се е развила, стои в
сухия почвен слой и че земеделието без пчелите е немислимо.
Проф. Русев – Русенска земеделска камара попита предприемат ли се мерки във
връзка със засушаването. Също засегна въпроса за тежкото състояние на Института за
семена “Образцов чифлик”.
По темата за засушаването, инж. Михаил Милчев – управител на НС ЕАД, клон
Долен Дунав Русе поясни, че Мярка 215 не е могла да се усвои, тъй като е насочена към
общините. Допълни, че се опитват да създадат системи за напояване. Такава система е
подготвена да се направи в с. Тетово, проведени са разговори относно системи за
напояване и в селата Пиргово и Мечка, също и в други населени места в съседни области.
Г-н Събев – експерт в РС на КНСБ също подкрепя проф. Русев за състоянието на
Института за семена “Образцов чифлик”.
Г-н Веско Маринов взе думата и съобщи на присъстващите, че проблемът е
известен и се работи за развиване на института.
По пета точка от дневния ред, заместник областният управител даде думата на г-н
Йордан Маринов – началник одтел в Областна дирекция по безопасност на храните
Русе /ОДБХ/.
Г-н Йордан Маринов представи своята презентация, която бе на тема: Приложение
на авиационната техника при третиране на земеделските култури срещу болести,
неприятели и плевели. По-подробно засегна въпроса за изменението на Закона за защита
на растенията.
Г-н Веско Маринов даде думата на членовете на Комисията за въпроси и коментари.
Г-жа Мая Тодорова – регионален координатор на “Световен фонд за дивата
природа, Дунавско-Карпатска програма” попита, когато фермерът стопанисва ливада за
собствено ползване и не я третира с препарати за растителна защита, необходимо ли е да
попълва дневник.
Г-н Йордан Маринов отговори, че е необходимо да се води такъв дневник, макар в
него да е записано, че е не е извършвано третиране на земеделските площи за дадения
период. Дневникът трябва да бъде заверен от ОДБХ.
Думата взе г-н Медвед Мехмедов – председател на областен браншови
пчеларски съюз “Русчуклия”. Той изрази възмущение от земеделски производители,
които извършват третиране на земеделските площи с моторни пръскачки. В тази връзка се
обърна към г-н Йордан Маринов с въпроса – задължително ли е, когато се пръска с
моторни пръскачки, да се уведомяват съответните институции, с цел опазване на пчелите и
пчелните семейства от натравяне.
Г-н Маринов поясни, че в Закона не е записано да се уведомява, когато става дума
за моторни пръскачки, но това би довело до злоупотреба от страна на земеделските
производители.
След дискусията, г-н Веско Маринов предложи на вниманието на присъстващите
следното решение, което се прие с мнозинство:
1. Да се организира работна среща между представители на пчеларски дружества,
авиационни оператори, земеделски производители и представители на ОДБХ Русе, с цел
синхронизиране действията при авиационните третирания за ефективно извеждане на
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борбата с болести, неприятели и плевели, опазване на културите от поражения и опазване
на пчелните семейства.
Срок: до края на месец март 2013г.
Отг.: Областна администрация Русе
По следващата точка от дневния ред докладва г-н Евлоги Ханчев – началник
отдел на Изпълнителна агенция по лизата и виното – ТЗ Русе. Той представи на
присъстващите кратък анализ на гроздоберната кампания 2012 г. за района на област Русе.
Основни моменти в доклада му бяха фитосанитарното състояние на лозовите насаждения,
проследяване на кампанията (предложения за обявяване начало на гроздоберна кампания
2012, заповеди на кметовете на общините в област Русе, природо-климатичните
особености по време на кампанията и качествени и количествени показатели на гроздовата
реколта), изкупено грозде за района на област Русе за периода 2008-2012 г., както и площи,
заети с винени лозя. Г-н Ханчев поясни, че произведеното грозде задоволява едва 50% от
необходимите нужди на винарските предприятия в района. В тази връзка изрази мнение,
че съществува необходимост от засяването с лозови и винени насаждения на още терени в
близост до реките Янтра и Лом.
Г-н Веско Маринов благодари за изнесения доклад на г-н Ханчев, след което даде
думата на проф. Петър Димитров – преподавател в Русенски университет “Ангел
Кънчев”.
Презентацията, която представи проф. Димитров беше на тема: “Взможности на
лабораторията за почвени анализи на Русенския университет, за качествена агрохимическа
помощ на земеделските стопани в област Русе”. Лабораторията разполага със съвременна
аналитична апаратура за анализ на почви, растителна продукция, торове и води, както и с
висококвалифициран научен и обслужващ персонал. Също така дава подробна
информация за правилния начин за вземане на средна проба, а при желание на клиента,
може да направи пробонабиране на средна проба от акредитирано лице. В заключение,
проф. Димитров добави, че лабораторията за почвени анализи на Русенския университет е
гаранция за правилното използване на земеделските земи и е основен начин за
поддържането на плодородието на почвите в региона.
Г-жа Гаджева попита, при подаване на средна проба, каква ще е цената и след
колко време излизат резултатите, като препоръките отделно ли се заплащат.
Проф. Димитров отговори, че цените са сравнително по-ниски от тези в старната.
Например един агрохимически пакет от пет анализа, струва 34 /тридесет и четити/ лв. без
ДДС. При тази съвременна апаратура, резулататите са готови в най-кратък срок, от
порядъка на ден-два, официализирани с протокол, поради факта, че лабораторията е
филиал на Института по почвознание “Никола Пушкаров” – София. Проф. Димитров
отговори също, че препоръките се заплащат допълнително, като цените не надвишават 30
/тридесет/ лв.
Думата взе г-н Караиванов, който благодари за изнесената презентация и изказа
мнение, че допреди няколко години в България се е торяло само със азот. В последните
години се изисква да се тори и с фосфор и комбинирани торове. Извършването на почвени
анализи е необходимо и в полза на производството.
Г-н Владимир Димов – председател на Областен браншови пчеларски съюз се
изказа, че е необходимо да е задължително, а не препоръчително всички земеделски
производители да правят почвени анализи.
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Г-н Веско Маринов благодари на проф. Димитров за презентацията и премина към
осма точка от дневния ред, като даде думата на г-жа Цветанка Георгиева – главен
специалист в Сектор “Рибарство и контрол” Русе.
Г-жа Георгиева представи доклада си на членовете, който беше на тема: “Промени в
Закона за рибарството и аквакултурите, влизащ в сила от 07.08.2012 г.”. Основните
моменти бяха:
- В срок до 30 декември 2012 г., лицата, които към деня на влизане в сила на закона
осъществяват стопански риболов, развъждат и отглеждат риба и други водни организми,
следва да се регистрират като юридически лица или еднилични търговци по Търговския
закон. В противен случай, издадените разрешителни за стопански риболов и извършените
регистрации на лица, които не са се регистрирали като юридически лица или еднолични
търговци, се прекратяват, считано от 1 януари 2013 г.
- След извършване на регистрация, новообразуваните юридически лица или
еднолични търговци се задължават да подадат заявление в сектор “Рибарство и контрол”
Русе по образец, за издаване на ново разрешително за стопански риболов. Лицата,
извършващи стопански риболов, трябва да представят и удостоверение за регистрация на
риболовния кораб от БАБХ.
- В срок до 31 декември 2012 г. за издаване на ново разрешително не се заплаща
такса.
В заключение, г-жа Георгиева съобщи, че Сектор “Рибарство и контрол” Русе
извършват проверки и осъществява непрекъснат контрол относно риболова.
В този контекст, инж. Милчев изрази мнение, че при реално прилагане тези мерки
от закона, бракониерствата ще намалеят.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Веско Маринов благодари на участниците и
закри заседанието.
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