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

ПРОТОКОЛ
от проведена информационна срещи на 02.04.2015 г. в гр. Ветово относно
проблематиката в областта на опазването на пчелните семейства и ефективността на
селскостопанския сектор
На 02.04.2015 г. (четвъртък) от 10,00 ч. в гр. Ветово се проведе първата от
поредицата изнесени информационни срещи на която беше обсъдена проблематиката в
областта на опазването на пчелните семейства и ефективността на селскостопанския
сектор. На събитието присъстваха заместник областният управител на Област Русе
Станимир Станчев, г-жа Валентина Михайлова – главен инспектор в отдел „Растителна
защита” при Областна дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ), д-р Атанас
Атанасов – началник отдел „Здравеопазване на животните” на ОДБХ, г-н Петър
Костадинов – главен инспектор в отдел „Растителна защита” в ОДБХ Русе, г-жа Деница
Гаджева – представител на Национална служба за съвети в земеделието, офис Русе, д-р
Теменужка Ненова – главен експерт в Областна дирекция „Земеделие” Русе, пчеларски
организации, браншови земеделски организации и други заинтересовани страни.
Информационната срещи се проведе при следния индикативен дневен ред:
1. Разглеждане на нови моменти от Закона за защита на растенията при третиране
на земеделските култури с продукти за растителна защита:
− забрана за авиационни третирания и свързаните изключения на тази забрана;
− правила за получаване на разрешение за прилагане на продукти на растителна
защита чрез въздушно пръскане и оповестяване на мероприятията;
− обучение и сертифициране на лицата, които имат право да използват продуктите
за растителна защита от професионалната категория за употреба.
Докладва: г-жа Валентина Михайлова – главен инспектор в отдел „Растителна
защита” при Областна дирекция по безопасност на храните – Русе.
2. Възможности за финансиране по Програмата за развитие на селските райони
(2014-2020 г.).
Докладва: Деница Гаджева – представител на Национална служба за съвети в
земеделието, офис Русе.
Г-н Станимир Станчев приветства всички участници в информационната среща и
подчерта пълното съдействие на областната управа при разрешаването на казуси
свързани с необходимостта от подобряване на координацията между пчелари,
арендатори и авиатори. Той подчерта, че се надява да има положителни резултати от
проведената работна среща и всички проектни идеи които се представят да бъдат
реализирани.
По т. 1 от дневния ред, г-жа Валентина Михайлова – главен инспектор в отдел
„Растителна защита” при ОДБХ – Русе представи новите моменти от Закона за защита
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на растенията (ЗЗР) при третиране на земеделските култури с продукти за растителна
защита чрез въздушно пръскане. Съгласно чл. 107, т. 3 от ЗЗР, прилагането на продукти
за растителна защита чрез въздушно пръскане се забранява. Като изключение от
забраната по чл. 107, т. 3 от ЗЗР, продукти за растителна защита могат да се прилагат
чрез въздушно пръскане само след писмено разрешение, издадено от директора на
ОДБХ, при:
1. Извънредни случаи, когато липсват други възможности за опазване на
растенията и растителните продукти от вредители или са налице очевидни предимства,
относно намаляване на въздействието върху здравето на хората и околната среда, в
сравнение с наземното прилагане на продукти за растителна защита и когато са налице
условията посочени в чл.109 от ЗЗР.
2. Невъзможност за прилагане на продукти за растителна защита чрез
специализирана наземна техника и оборудване поради: преовлажнени терени и площи
или други неблагоприятни агроклиматични условия; силно пресечени и/или недостъпни
терени, включително горски територии; опасност от ерозия или уплътняване на почвите.
Условия за издаване на Разрешение за въздушно пръскане:
1. Продуктите за растителна защита да са одобрени за прилагане чрез въздушно
пръскане.
2. Авиационният оператор, който ще извършва въздушното пръскане, да
притежава свидетелство за извършване на специализирани авиационни работи, съгласно
Закона за гражданското въздухоплаване.
3. Въздухоплавателното средство, с което ще се извършва въздушното пръскане,
да е оборудвано с най-добрата налична технология за намаляване отнасянето на струята
и да отговаря на изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване и на актовете
по прилагането му.
4. Лице от персонала на авиационния оператор да притежава сертификат за
използване на ПРЗ от професионална категория на употреба.
5. Площите, които ще бъдат третирани, да не попадат в:
− пояси І, II и III на санитарно-охранителните зони около водоизточници и
съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и в пояси І и II
около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и за
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди,
посочени в наредбата по чл. 135 от Закона за водите;
− близост до жилищни територии, територии за паркове и градини или територии
за спорт и забавления.
Редът за получаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна
защита чрез въздушно пръскане обхваща: Земеделските производители подават в ОДБХ,
на чиято територия се намира площта, която ще се третира, най-малко 6 дни преди
датата на третирането заявление по образец. При необходимост от прилагане на спешни
мерки, земеделският производител може по изключение да подаде заявлението наймалко три дни преди датата на третирането.
Разрешението за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно
пръскане се издава от директора на ОДБХ или оправомощено от него длъжностно лице в
тридневен срок от подаване на заявлението. Разрешението съдържа и срок за
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уведомяване на собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на
кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и
собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и
часа, в който ще се извършва всяко прилагане на ПРЗ чрез въздушно пръскане.
Валидността на разрешението за въздушно пръскане е за срок не по-дълъг от 5 дни. Не
се издава разрешение за въздушно пръскане с тотални хербициди, десиканти и
дефолианти.
По т. 2 от дневния ред г-жа Деница Гаджева – представител на Национална
служба за съвети в земеделието, офис Русе представи възможности за финансиране по
Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).
За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки се отпускат средства за:
1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
− обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в
модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на
европейски норми, нови насаждения;
− развитие на биологично земеделие;
− други.
Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства”.
2. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:
− развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез
закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и
строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
− развитие на биологично земеделие.
Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски производители” .
3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи
селскостопански
продукти.
Такива
например
са
млекопреработвателните,
месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и
маслодайни култури, други. Финансират се следните инвестиции:
− изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи
необходими за производство;
− закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за
подобряване на производствения процес;
− закупуване на транспортни средства необходими за производството и
реализацията на продукцията;
− изграждане или модернизиране на лаборатории;
− закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
− изграждане на системи за управление на качеството.
Посочените инвестиции се финансират по
Mярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
4. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани
в селски район, развиващи своята дейност в производствения сектор, или които могат да
предоставят следните видове услуги:
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− туристически услуги - селски, еко, културен туризъм;
− културни дейности за населението на селските райони (културни центрове,
театри, библиотеки);
− услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни
центрове, младежки центрове и др.);
− образование и обучение (училища и центрове за обучение);
− социални и здравни услуги - грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни
хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани
транспортни услуги за населението в селските райони;
− услуги за населението, свързани с използването на информационни и
комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на
информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на
бизнеса, общински услуги и др.).
Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по Мярка 6.4 „Инвестиционна
подкрепа за неземеделски дейности” .
Г-н Николай Колев – председател на Съюза на Дунавските овощари,
представи идея за създаване на електронна система, чрез която зърнопроизводителите да
уведомяват пчеларите за предстоящи пръскания с препарати за растителна защита.
В края на срещата бяха поставени проблеми, свързани с регистрацията и воденето
на регистри за пчеларите от населените места.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Станчев благодари на всички присъстващи
за участието в провелата се среща и припомни, че на електронната поща на Областна
администрация – Русе може да се изпращат въпроси, мнения, коментари по всички теми,
свързани със сектора.
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