ОДОБРЯВАМ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
ПРОТОКОЛ
№ 1/28.02.2012 г.
от заседание на Областната комисия „Земеделие, рибарство и селски райони”
Днес, 28.02.2012 г. от 10.00 ч., в Зала № 1 на Областна администрация Русе се
проведе горепосоченото заседание. Присъстваха 29 от 31 члена, поканени на заседанието
на комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Отсъстваха г-н Стефан Арнаудов – председател на Българска браншова пчеларска
експортна асоциация и г-жа Надка Бончева – представител на СРС на КТ „Подкрепа”.
Г-н Веско Маринов – Заместник областен управител и председател на Комисията
откри заседанието. Преди да премине към обсъждането на дневния ред, той отбеляза, че
със Заповед № РР 95-00-36/17.01.2012 г. на Областния управител на област Русе, която е
изпратена на всички членове предварително, за председател е определен той, като
заместник областен управител, а секретар е Надежда Шанова – експерт в Областна
администрация.
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. Доклад за състоянието на земеделието в област Русе през 2011 г.
Докладва: д-р Димитрия Илиева – директор на Областна дирекция „Земеделие”
Русе.
3. Приоритети в дейността на Национална служба за съвети в земеделието / НССЗ/,
офис Русе през 2012 г.
Докладва: Анета Джелепска – главен експерт – координатор НССЗ – офис Русе.
4. Изясняване на проблеми, свързани с третирането на земеделските култури с
продукти за растителна защита (ПРЗ) с авиационна и наземна техника.
Докладва: д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност
на храните – Русе.
5. Морфологични и биологични особености, поведение и вредна дейност на TUTA
ABSOLUTA и борба срещу нея.
Докладва: д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност
на храните – Русе.
6. Разни.
Докладват:членовете на областната комисия „Земеделие, рибарство и селски
райони” за 2012 г.
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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, като първо се спря на Национална програма по пчеларството
2011 – 2013 г., която е стартирала на 16.01.2012 г. Поради засиления интерес, високия
процент на субсидиране (между 80 и 100%) и достъпните условия на програмата, голяма
част от предвидените средства са ангажирани още през първите два дни. Още на
16.01.2012г. е преустановен приемът в два от трите сектора на Мярка D „Мерки за
подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” – за закупуване на нови
кошери и за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства, а от 18 януари
2012г. е спрян и приемът по Сектор 3 на Мярка D – „Покупка и подмяна на пчелни
майки”, поради изчерпване на финансовия ресурс по мярката, който възлиза на 5 149 199
лв. В момента предстои подписване на договорите с одобрените от ДФ „Земеделие”
бенефициенти.
В областните дирекции на Фонд „Земеделие” продължава приемът за останалите
мерки и сектори с наличен бюджет. Това са: Мярка B, Сектор 1 „Разходи за
осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители” и
Мярка C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния
мед”.
Като друг важен момент г-н Кънчев отбеляза, че на заседание на Управителния
съвет на Държавен фонд “Земеделие”, проведено на 12.01.2012г. е взето решение за
прилагането на нотифицираната схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на
търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски
производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни
от животински произход”. Срокът на прилагането й е до 31.12.2013 г. или до изчерпване
на финансовия ресурс. Схемата дава възможност за възстановяване на 50% от
извършените разходи за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско
оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки
количества суровини и храни от животински произход.
В тази връзка г-н Владимир Димов – председател на Областен браншови пчеларски
съюз отправи предложение да се създаде борса за предлагане на продукцията,
произведена от пчеларите. Г-н Кънчев се съгласи с предложението като уточни, че и други
области са изявявали желание за откриване на такава борса, но подчерта, че инициативата
трябва да изходи от браншовите организации, като официално в писмен вид
предложението бъде внесено в Държавен фонд „Земеделие” – Областна дирекция Русе
или в Областна администрация Русе.
В контекста на разговора г-н Веско Маринов предложи на г-н Димитър Кънчев да
организира работна среща с всички заинтересовани групи, занимаващи се в сферата на
пчеларството, за обсъждане и коментиране по-обстойно на съществуващите проблеми.
Като заключителни думи г-н Кънчев отбеляза, че на сайта на Държавен фонд
„Земеделие” е публикуван график със срокове за отделните мерки, по които могат да
кандидатстват бъдещи бенефициенти.
След края на дебатите по първа точка г-н Маринов предложи и единодушно бяха
приети следните решения:
1. Да се организират работни срещи с кметовете на общини в област Русе и
председателите на Общинските съвети за разясняване на мерките, касаещи
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кандидатстването на общините по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
за настоящата 2012 година.
Срок: 30.03.2012 г.
Отговорник: Димитър Кънчев – директор на ДФ „Земеделие” Русе.
2. Да се организира работна среща с всички заинтересовани групи, занимаващи се в
сферата на пчеларството.
Срок: до 20.03.2012 г.
Отговорник: Димитър Кънчев – директор на ДФ „Земеделие” Русе.
По втора точка г-н Маринов даде думата на г-жа Галина Георгиева – директор
на дирекция обща администрация в Областна дирекция „Земеделие”. Преди да
пристъпи към доклада си, тя отправи предложение института по земеделие „Образцов
чифлик” да бъде включен в Комисията като постоянен член. След това г-жа Георгиева
презентира състоянието на земеделието в област Русе през 2011 г. и акцентира върху найважните моменти, а именно:
 Състояние, предизвикателства и възможности за развитие на земеделието в
Русенска област;
 Структурата на основните земеделски култури през стопанската 2010/2011
година и 2009/2010 стопанска година;
 Техника участвала в пролетната и жътвена кампании;
 Проблеми и негативни тенденции;
 Приоритетни задачи и през 2012год.
Г-н Маринов благодари на г-жа Георгиева за презентацията и премина към трета
точка от дневния ред, като даде думата на г-жа Анета Джелепска – главен експерткоординатор НССЗ – офис Русе. Г-жа Джелепска представи накратко мисията,
функциите и целите на офиса, както и за предстоящото откриване на Аналитичната
лаборатория към НССЗ за извършване на анализи на почви, води и растения.
Г-н Маринов попита къде ще се намира лабораторията и как ще функционира. Г-жа
Джелепска разясни, че тя ще е в гр. София, като практиката ще бъде – от офис Русе
пробите да се изпращат до гр. София, след което резултатите да се връщат и предоставят
на земеделските производители.
В тази връзка проф. Петър Димитров – представител на Русенски университет
„Ангел Кънчев” информира присъстващите, че в самия университет съществува такава
лаборатория и не е нужно пробите да се изпращат до гр. София.
След коментарите по темата, г-н Маринов предложи и единодушно бе прието
следното решение:
1. Да се организират работни срещи с кметовете на общини в област Русе, с цел
оказване консултантска помощ от страна на НССЗ – офис Русе на земеделските
производители, сдружения и други организации, свързани със земеделието, както и
разясняване условията за кандидатстване по Мярка 141.
Срок: до 30.03.2012 г.
Отговорник: Анета Джелепска – главен експерт-координатор НССЗ – офис Русе.
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2. Да се отправи искане до Русенски университет „Ангел Кънчев” за презентиране
на собствени дейности, свързани със секторната политика в областта на
„Земеделието, рибарството и селските райони”
Срок: до 30.03.2012 г.
Отговорник: Анета Джелепска – главен експерт-координатор НССЗ – офис Русе.
По четвърта точка г-н Маринов даде думата на д-р Андриан Райков – директор на
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе /ОДБХ/. Той съобщи заглавията на
двете теми, които ще са актуални през следващия сезон и даде думата на г-н Йордан
Маринов – началник отдел „Растителна защита” към ОДБХ – Русе, който да ги представи
подробно на присъстващите.
Г-н Йордан Маринов започна с първата тема - Изясняване на проблеми, свързани с
третирането на земеделските култури с продукти за растителна защита (ПРЗ) с
авиационна и наземна техника. Като съществен проблем изтъкна ненавременното
предупреждение на пчеларите за опазване на пчелите и пчелните семейства от вредното
въздействие на пестицидите при третирането на земеделските култури. Също така при
авиационните третирания, освен върху пчелите се наблюдават доста често и поражения
върху съседните на третираното поле посеви. В голяма степен щетите са в следствие на
неспазване на правилата за третиране /скорост, посока на вятъра, температура,
неизправност в разпръсквателната уредба и др./.
След края на презентацията не постъпиха изказвания и по четвърта точка
Комисията прие единодушно следното решение:
1. Областната комисия по Земеделие, рибарство и селски райони препоръчва на
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе да засили контрола за стриктното
спазване на изискването за извършване на авиационно третиране с цел предпазване на
пчелите и пчелните семейства от натравяне – до приемане на промените, които са
предвидени в Закон за защита на растенията за цялостна забрана на авиационното
третиране. Същото ще се разрешава само при изключителни случаи /каламитети,
епифитотии и др./
Срок: до 20.03.2012 г.
Отговорник: Андриан Райков – директор на ОДБХ Русе.
По пета точка от дневния ред г-н Йордан Маринов представи втората си тема –
Морфологични и биологични особености, поведение и вредна дейност на TUTA
ABSOLUTA и борба срещу нея. Той обясни накратко, че TUTA ABSOLUTA е Доматен
миниращ молец, който нанася поражения върху доматените насаждения. В изказването си
добави още за трудностите при борбата с него, биологичните особености, начините на
разпространяване и превантивните мерки, които е необходимо да вземат всички
производители на домати. Като важен момент г-н Маринов отбеляза, че е необходимо
насажденията да се третират всеки път с различен продукт за растителна защита, защото
неправилното провеждане на химичната борба, води до развитие на резистентност.
Г-жа Мая Тодорова – регионален координатор на Световен фонд за дивата
природа, Дунавски-карпатска програма се обърна към г-н Йордан Маринов с въпроса
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съществува ли застраховка за такъв вид щети. Г-н Маринов отговори, че засега не
съществува такава.
След приключване на презентацията, г-н Веско Маринов предложи следното
решение, което след гласуване се прие, с един въздържал се – г-жа Мая Тодорова:
1. Областната комисия по Земеделие, рибарство и селски райони намира за
наложително създаване на организация за наземно третиране на плевелната растителност
с продукти за растителна защита в силно засегнатите райони на територията на област
Русе с Доматен миниращ молец за извеждане на по-ефективна борба.
Срок: 30.04.2012 г.
Отговорник: Веско Маринов – Заместник областен управител и председател на
Комисията.
По точка Разни нямаше изказвания и поради изчерпването на дневния ред
заседанието беше закрито в 12.15 ч.

ВЕСКО МАРИНОВ
Председател на Областна комисия
„Земеделие, рибарство и селски райони” и
Заместник областен управител

Съгласувал:
Пенка Попова
Началник на отдел РР
Дата……………….
Изготвил:
Надежда Шанова
Младши експерт в отдел РР
Дата: 02.03.2012 г.
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