ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
№ 1/16.03.2016 г.
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на земеделието,
рибарството и аквакултурите

Днес, 16.03.2016 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите.
От всички 39 членове присъстваха 24. 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, който след гласуване се прие единодушно:
1. Актуално състояние и текущи проблеми в лозарството и винарството в
област Русе.
Докладва: г-н Веско Симеонов – началник отдел на ТЗ – Русе на Изпълнителна
агенция по лозата и виното.
2. Нова епизоотия на бруцелоза по овцете и козите в България през 2015 г.
Докладват: д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе и д-р Атанас Атанасов – началник отдел
„Здравеопазване на животните” при Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе.
3. Заразен нодуларен дерматит.
Докладват: д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе и д-р Атанас Атанасов – началник отдел
„Здравеопазване на животните” при Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе.
Г-н Станчев предложи втора точка от дневния ред да отпадне за следващото
заседание, а в точа „Разни“ да бъде разгледана следната тема: „Обсъждане на
въведените изменения с ДВ бр. 100/18.12.2015 г. в режима на ползване на пасищата“.
След гласуване, дневният ред със съответните изменения беше приет
единодушно.
Г-н Станчев премина към първа точка: Актуално състояние и текущи проблеми
в лозарството и винарството в област Русе и даде думата на г-н Веско Симеонов –
началник отдел на ТЗ – Русе на Изпълнителна агенция по лозата и виното.
Г-н Симеонов изнесе информация относно актуалното състояние и текущи
проблеми в лозарството и винарството в Област Русе. (Приложение 1)
Г-н Станчев благодари на г-н Симеонов за така изнесената информация и даде
думата на присъстващите за мнения и коментари.
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Думата взе г-жа Емилия Христова – представител на Областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ Русе. Тя попита дали съществува регистър за
производителите на биологично вино.
Г-н Симеонов отговори, че не се поддържа такъв регистър, но знае, че има
такива лозя.
Г-н Станчев даде думата на д-р Атанас Атанасов – началник отдел
„Здравеопазване на животните” към ОДБХ да представи информация по следващата
точка от дневния ред: „Заразен нодуларен дерматит“.
Д-р Атанасов презентира темата, като обърна внимание на някои основни
моменти, като разпространение на болестта, основни признаци, предаване,
епидемиология, имунитет, контрол и ерадикация, ваксинационна кампания,
ефективност на ваксините и препоръки за животни внесени от инфектирани страни.
(Приложение 2)
След изчерпателната информация, изнесена от д-р Атанасов, г-н Станчев
премина към точка Разни и представи на вниманието на членовете следната тема:
„Обсъждане на въведените изменения с ДВ бр. 100/18.12.2015 г. в режима на ползване
на пасищата. За много от процедурите ЗСПЗЗ препраща към Правилника за прилагане
на ЗСПЗЗ. Към настоящия момент подзаконовия нормативен акт не е актуализиран в
съответствие със законовите изисквания. Ползването за новата стопанска година
2016/2017 ще започне на 01.10.2016 г. в част от въведените нови правила се наблюдават
неясноти и липсват указания или съдебна практика, която да се ползва при тълкуването
им. Ползването на пасища, мери и ливади е по цени, определени по пазарен механизъм.
Не е дадено определение на това понятие. В повечето общини е възприета цена равна
на средно годишното рентно плащане по землища.
С изменението на ЗСПЗЗ се въвеждат по-строги правила, които да гарантират, че
пасищата ще се ползват по предназначение приоритетно за паша на животни. За тази
цел се преразглеждат всички сключени по-рано договори за наем. Даден е срок
договорите, сключени преди 24 февруари 2015 г. да се приведат в съответствие с
новите изисквания за съотношение между животинска единица и площ. Договорите,
които не се приведат в съответствие следва да се прекратят.
Оттук възникват проблеми с лицата, наематели на такива пасища които са
одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
именно с наетите имоти. Когато се прекратят наемните договори за част от пасищата,
това се отразява на договора за подпомагане. Неизпълнението на последния е
обвързано с имуществени санкции. Неизпълнението обаче е в резултат на правни
норми, влезли в сила след подписване на договора и не е могло да се предвиди.
Г-н Нейхан Назиф – ст. експерт „Земеделие и гори“ към Община Две
могили изрази мнение, че проблема е много сериозен и в общината все още има два
договора, които не са прекратени. Ползвателите трябва да запазят тези площи, защото
са кандидатствали по Европейски програми. В противен случай, трябва да върнат
получените средства.
Г-жа Кадънкова – представител на Областна дирекция „Земеделие“ Русе
прочете справка за прекратените договори за пасища и мери в област Русе.
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След проведената дискусия, г-н Станчев предложи на присъстващите следното
решение:
1. Да се организира и проведе на 24.03.2016 г. от 10.00 часа в Зала 617, ет. 6 на
Областна администрация Русе нарочна работна среща, свързана с обсъждане на
въведените изменения с ДВ бр. 100/18.12.2015 г. в режима на ползване на пасищата. На
срещата да присъстват представители на общините в област Русе, животновъди,
Областна дирекция „Земеделие“ и ОД на ДФЗ Русе.
Срок: 24.03.2016 г.
Отг.: Областна администрация Русе.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от г-н Станчев.
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