ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№ 1/21.03.2017 г.
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на земеделието,
рибарството и аквакултурите
Днес, 21.03.2017 г., от 10.00 ч. в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в
областта на земеделието, рибарството и аквакултурите.
От всички 38 членове присъстваха 27. Налице бе необходимият кворум за
провеждане на редовно заседание.
Г-н Росен Миланов – заместник областен управител на област Русе и
председател на комисията откри заседанието и предложи за обсъждане следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Вредни последици от изгарянето на стърнищата и следжътвени растителни
остатъци върху земеделските земи (почвата). Забрани.
Докладва: г-жа Галина Савова – главен експерт в Регионална инспекция
околната среда и водите Русе.
2. Актуално състояние на лозарството и винарството в област Русе.
Докладва: г-н Веско Симеонов – началник отдел на ТЗ – Русе на Изпълнителна
агенция по лозата и виното.
3. Разни.
Докладват: членовете на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите.
Предложението за дневен ред беше прието, като гласуваха: „За“ – 27 члена,
„Против“ – 0 и „Въздържали се“ – 0.
По първа точка „Вредни последици от изгарянето на стърнищата и следжътвени
растителни остатъци върху земеделските земи (почвата). Забрани“ г-н Миланов даде
думата на г-жа Галина Савова – главен експерт в Регионална инспекция околната среда
и водите Русе.
Г-жа Савова обоснова вредните последици от изгарянето на стърнищата и
следжътвените растителни остатъци върху земеделските земи. Тя отбеляза, че в
страната съществува порочната практика стърнищата да се изгарят. Българското
законодателство забранява масовото им палене, заради почвата, която е един от
основните компоненти на околната среда. Нормативната уредба, която разглежда
забраната са Закона за опазване на околната среда и водите, Закона за опазване на
земеделските земи и Закона за опазване на почвите. Не се отпуска субсидия на
производители, на чиято територия са констатирани запалвания на стърнища. През
изминалите години, най-много изгаряния има в района на Калимок-Бръшлен, който е
защитена територия. Резултатът е намаляване на почвеното плодородие, хумусът,
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всички полезни микроорганизми и кислорода, засилват се процесите на деградация и
ерозия и земята става икономически неизгодна. В Русенския регион има разработен
проект за компостираща инсталация, която трябва да се ситуира в непосредствена
близост до депото. Всички растителни отпадъци от паркове, градинки, слама, пръчки от
лозята могат да се депонират за бъдещо компостиране. Има производство на пелети, за
които се използват слама и стъблата на слънчогледи. Няколко свинекомпекса са
кандидатствали по проекти за направа на компостираща инсталация с когенерация,
като същевременно ще се ползва и течната торова маса, генерираща се от тях, както и
сламата и царевичните дражета, които са проблем след жътвата. Тя добави още, че
РИОСВ заедно с Областна дирекция „Земеделие“ Русе отреагирват своевременно на
всички подадени сигнали.
Г-н Миланов благодари за изнесената информация и даде думата на
присъстващите за въпроси и мнения.
Г-н Галин Гинчев – представител на КТ „Подкрепа“ Русе попита как е
уреден въпросът за паленето на стърнищата, когато е наложително.
Г-жа Савова отговори, че законът изрично забранява. За сега са нямали такава
практика, но ако е наложително ще се сформира комисия от различни институции,
които да констатират дали има необходимост от унищожаване на възникнала зараза
например. Но дори да се запали, ще се унищожат спорите и някои вредни
микроорганизми, което още веднъж доказва, че палежите са изключително вредни.
Г-н Иван Караиванов – заместник председател на Регионален съюз
„Дунавски зърно“ взе отношение и каза, че опазването на почвата е отговорност на
всички земеделски стопани. Трудно се създава хумусния слой и не бива да се изгарят
растителните отпадъци. Наблюдават се развитие на заплевяване, трудно огниване и
поемане от почвата на самите остатъци. Тревогата на земеделските производители е
при жътва. Техниката е модерна и не остава царевица за събиране, но това което е
съборено предварително от диви животни или от недобросъвестни хора, единственият
начин да се освободи теренът е той да се запали. Глобява се собственикът на земята, а
не този, който е причинителят на запалването. Малките животновъди обикновено
пролетно време запалват старата трева за да излезе новата и по-хубава, но не се
интересуват на кого е пасището.
Г-жа Савова допълни, че предстои разяснителна кампания по общини, особено
в защитените територии – Калимок-Бръшлен, Резерват „Сребърна“ и Бели Лом. При
новото законодателство се наблюдават ограничения на запалванията. За територията, за
която отговаря РИОСВ Русе, няма наличие на деградирали почви, силно ерозирали
терени и почвеното плодородие е запазено.
Г-н Миланов допълни, че основно от почвата тръгват всички наши жизнени
процеси. Трябва да бъдем дисциплинирани и отговорни пред природата и в последно
време проблемите в страната и нашата област са преодолени.
Представител на журналистите попита до каква степен се използва
компостиращата инсталация в област Русе.
Г-жа Савова обясни, че е на етап готов проект, има определено място, търси се
финансиране за неговата реализация.
Г-н Миланов запозна присъстващите, че такава компостираща инсталация има
в община Ценово. Произвежда компос единствено като преработка на животински и
растителни отпадъци от земите, които обработват.
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Г-жа Савова допълни, че се намира в село Караманово, на площадката на фирма
„Етап 93“. Миналата година е била финансирана с европейски средства, но не е била
въведена в експлоатация. Трябва да има минимум 10 тона на ден суровина, за да може
да работи. Виждала е компоста преработен, както в твърда, така и в течна фаза.
По втора точка от дневния ред „Актуално състояние на лозарството и
винарството в област Русе“, г-н Миланов даде думата на г-н Веско Симеонов –
началник отдел на ТЗ – Русе на Изпълнителна агенция по лозата и виното.
Г-н Симеонов започна с информация за винените лозя в област Русе в регистъра на
ИАЛВ, които са 1600 ха. От тези площи се реколтират едва една трета. От общата площ
13.0% или 207.4737 ха. от тези лозя са засадени с права на засаждане: червени сортове Каберне совиньон, Каберне фран, Евмолпия, Мерло; бели сортове - Шардоне, Мускат
отонел, Ризлинг рейнски, Ркацители и Совиньон блан и от по-новите за района сортове
са Санджовезе, Сира /червени/ и Семийон, Грюнер Велтлинер /бeли/. Средният добив
за реколта 2016 г. в кг/дка е следният: Мускат отонел-689, Шардоне -880,
Совиньон
блан – 455, Ркацители – 432, Мерло – 229 и Каберне совиньон – 156 кг/дка. Намаление
има на произведеното винено грозде с 324642 кг., което е 23% по-малко от предходната
година поради по неблагоприятните климатични условия през 2016 година. Наблюдава
се увеличаване на новозасадените площи с винени лозя в Област Русе, дължащо се на
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор през годините. По
тази програма през 2016 са приети и обработени 7 ППК за Област Русе. Заявената площ
е 64,9261 ха., което ще доведе до ръст от 14.0%. Засаждането ще се извърши през 2017
и 2018 години и по този начин повече от половината реколтирани винени лозя ще са
със съвременна схема на засаждане и с актуална сортова структура. Производството на
лозаро-винарски продукти от реколта 2016 г. за областта бележи ръст с 13,26% в
сравнение с 2015 г. Установява се положителна тенденция за запазване на най-голям
дял на високата категория вина - вината със защитено географско указание „Дунавска
равнина“ спрямо общото производство на лозаро-винарски продукти. Тази реколта те
представляват 47,8% от общо произведените вина през 2016 г. През 2015 г. са били
56,8% от общото производство. За сравнение от реколта през 2014 г. делът на тази
категория е едва 26%.
По точка Разни не постъпиха предложения и въпроси, с което дневният ред на
заседанието се изчерпа. Преди да го закрие, г-н Миланов напомни, че на електронния
адрес на Областна администрация могат да се изпращат въпроси, мнения и коментари
по всички теми, свързани със сектора. Материалите ще бъдат обобщени, ще се
предприемат мерки по тях, които ще бъдат разгледани или докладвани на следващото
заседание на Постоянната секторна комисия.
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