ОДОБРЯВАМ: /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
ПРОТОКОЛ
№ 2 от 08.04.2015 г.
от работна среща със заинтересовани организации, занимаващи се в сферата на
пчеларството, авиационните оператори и земеделски производители
Днес, 08.04.2015 г. от 10.00 ч., в Читалище „Христо Ботев“, с. Иваново се проведе
горепосочената работна среща, ръководена от г-н Станимир Станчев – заместник областен
управител на област Русе. В нея взеха участие г-жа Деница Гаджева – главен експерт
координатор в Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе, д-р Теменужка
Ненова – главен експерт в Областна дирекция „Земеделие“ Русе, д-р Атанас Атанасов –
началник на отдел „Здравеопазване на животните” към Областна дирекция по безопасност
на храните Русе /ОДБХ/, г-н Петър Костадинов – главен инспектор на отдел „Растителна
защита” към ОДБХ и г-н Николай Колев – председател на Съюза на Дунавските овощари.
Г-н Станимир Станчев приветства присъстващите и поясни, че във връзка с взето
решение на работна среща в Областна администрация Русе на 24.02.2015 г., се провежда и
днешната среща. На 02.04 2015 г. е проведена в гр. Ветово, а на 16.04.2015 г. предстои в гр.
Бяла.
След като представи поименно представителите на институциите, г-н Станчев даде
думата на г-н Петър Костадинов – главен инспектор на отдел „Растителна защита”
към ОДБХ.
Г-н Костадинов запозна присъстващите с презентацията си, като насочи
вниманието им върху измененията в Закона за защита на растенията. Той поясни поподробно чл. 179, ал. 1, ал. 2, чл. 110, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 5, и ал. 6 и чл. 112 от Закона.
Необходимите документи за въздушно третиране, които се представят в ОДБХ са:
- Заявление за получаване на Разрешение за прилагане на продукти за растителна
защита чрез въздушно пръскане, съгласно чл. 110 от Закона за защита на растенията;
- Декларация по чл. 110, ал. 2, т. 4 от Закона за защита на растенията;
- Декларация за съответствие с изискването по чл. 112 и чл. 4 от Закона за защита
на растенията;
- Предписание за причините за прилагане на въздушно третиране;
- Индивидуализиращи данни за имотите, които ще се третират.
Г-н Костадинов се спря по подробно и на чл. 32, чл. 33, ал. 1, ал. 2 от Закона за
пчеларството, според които се забранява употребата на продукти за растителна защита и
препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и
крайпътни насаждения и медоносна растителност, намиращи се във фаза на цъфтеж и през
периода на отделяне на мана. При масово проявление на вредители и авиационно
третиране на земеделски и/или горски култури с продукти и/или препарати за растителна
защита по ал. 1 в райони, в които има пчелини, собственикът на земеделската и/или
горската култура осъществява третирането след писмено разрешение на областната
дирекция по безопасност на храните. Също поясни и административно наказателните
разпоредби по чл. 44, ал. 1, чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за пчеларството.
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След подробни разяснения на цитираните закони, г-н Костадинов обърна внимание
на Наредба 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства
от натравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности. Според чл. 2, ал. 2, продукти за растителна защита, препарати
за дезинсекция и дезинфекция върху земеделски и горски култури при скорост на вятъра
не повече от 2 м/сек се прилагат на площи, намиращи се на не по-малко от 300 м от
населени места и пчелини, когато третирането се извършва с авиационна техника. Чл. 3, ал.
3 – При използване на наземна техника за третиране с продукти за растителна защита и
препарати за дезинсекция и дезинфекция не се допуска използването на наземна техника
при третиране с инсектициди в интервала от 11 ч. до 18,30 ч. до края на май и от 10 ч. до
19,30 ч. за месеците от юни до октомври. Също така коментира чл. 5, ал. 1, чл. 9 ал. 1. чл.
10 и чл. 11, чл. 1, които са в Раздел III, Условия и ред за оповестяване на мероприятията в
Наредба 15.
Г-н Станчев благодари за така изнесената информация и даде думата на г-жа
Деница Гаджева – главен експерт координатор в Национална служба за съвети в
земеделието – офис Русе.
Г-жа Гаджева презентира информация, свързана с Мерки по Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР). Първо се спря на Подмярка 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски производители“. Тя поясни, че помощта ще се отпуска на млади
земеделски производители, на които в бизнес плана се предвижда да отговарят на
изискванията за действащ земеделски стопанин по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) №
1307/2013 в рамките на 18 месеца от датата на установяване. Бенефициенти са земеделски
производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, като има определени
критерии на които трябва да отговарят. Помощта ще се предоставя в съответствие с бизнес
плана, представен от младия земеделски производител и разходите, които този бизнес план
предвижда за всички необходими дейности, специфични за стопанството в това число:
изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или подобренията на
недвижимо имущество; закупуването или вземането на лизинг на нови машини и
оборудване, до пазарната цена на актива; закупуване на земя; създаване и/или
презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, оперативни разходи; разходи
за персонал и общи разходи. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000
евро на бенефициент и изплащането на помощта става на два пъти под формата на
единична премия. Размерът на финансовото участие на ЕЗФРСР е 90% от допустимите
публични разходи по мярката. Г-жа Гаджева поясни какво е необходимо да съдържа
бизнес плана, като дейностите заложени в него ще бъдат оценени не по-късно от 5-тата
година от датата на индивидуалното решение за отпускане на помощта.
Подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.
По тази Мярка се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности,
които са насочени към развитие на туризъм, производство или продажба на продукти,
които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския
съюз, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници за собствено потребление и развитие на занаяти и други
неземеделски дейности. Бенефициенти по тази мярка могат да бъдат земеделски
производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или
юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за
вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. От 14
април до 18 май 2015 г. ще се приемат заявления за земеделска техника, а от 14 април до 8
юни 2015 г. – за други инвестиции.
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Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.
Бенефициенти по тази мярка са земеделски производители, отговарящи на
условията, изброени в раздел 8.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние
на земеделското стопанство и сведения за дейностите, които биха спомогнали за постигане
на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.
Като заключение г-жа Гаджева добави, че Европейската комисия отказва да бъдат
подпомогнати пчелари по Подмярка 4.1.
Г-н Станчев благодари на г-жа Гаджева за така изнесената информация и даде
думата на присъстващите за коментари, мнения и въпроси.
Първа взе думата г-жа Йорданка Савчева – главен експерт ЗЗГ към община
Иваново. Тя изрази притеснение относно краткия срок, в който общината трябва да
уведомява пчеларите. На въпроса общината задължена ли е лично да уведомява пчеларите
лично, д-р Теменужка Ненова – главен експерт в Областна дирекция
„Земеделие“ Русе отговори, че е освободена от това задължение.
Думата взе г-н Пламен Колев – земеделски производител и пчелар, който попита
след като има разминавания между закона за защита на растенията и Наредба 15 и
съществуват на практика два режима на третиране, могат ли да си избират вариант, както и
дали съобщение по мобилен телефон, се води лично уведомяване и само регистрираните
пчелари ли ще се уведомяват.
Думата взе госпожа от с. Тръстеник, занимаваща се в сферата на пчеларството,
която изрази недоволство от това, че при уведомяване от арендатор за третиране, срокът за
затваряне на пчелите е пет дни. При наличието например на пет арендатори, които ще
пръскат един след друг, пчелите трябва да са затворени постоянно, което е невъзможно. Тя
добави още, че на такива срещи като днешната е необходимо да присъстват и министри, да
чуят проблемите им и след това да гласуват закони.
В тази връзка, думата взе г-н Пламен Колев, който каза, че според него,
арендатора е необходимо да уведоми пчеларите за точния ден на пръскането, а не да се
затварят за целия период от пет дни.
Г-н Елизар Атанасов – управител на фирми – „Кентавър” – предложи на
уведомителните писма да се вписва точното наименование на препарата, защото повечето
препарати не са отровни и не е необходимо да се затварят пчелите.
Група присъстващи предложиха да се съкрати обема на писмената кореспонденция.
Необходимо е да се уведоми председателя на дадено сдружение, а той от своя страна –
пчеларите, членуващи в сдружението.
В отговор на това изказване, думата взе д-р Теменужка Ненова, която поясни, че
когато има съмнение за отравяне на пчели, в срок до 24 часа е необходимо да се подаде
заявление до Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ). Когато е почивен ден, срокът е до 72
часа. Преди да са минали 24 часа е необходимо и присъствието на ветеринарния лекар,
отговарящ за пчелина. След като има подадено заявление в ОДЗ се свиква комисия от осем
човека. Затова е необходимо пчелина да бъде регистриран. Г-жа Ненова обясни, че тази
„Бумащина“, както я нарекоха присъстващите, е нужна при евентуален съдебен спор.
Друго което каза е, че пробата, която се изпраща в лаборатория, се заплаща от собственика
на пчелина и струва от порядъка на 400 лв. Тя апелира за по-голямо съзнание и морал за
опазване на пчелните семейства от страна на пчелари, авиатори и арендатори.
Думата взе г-н Стефан Арнаудов – председател на Браншова пчеларска
експортна асоциация. Неговото мнение е, че е необходимо да се запази досегашния ред
на уведомяването.
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Г-н Станчев предложи, протокола от днешната среща да се изпрати до
Парламентарната комисия по земеделие за иницииране на законови промени. Може да се
предложи също унифициране на Наредба 15 и Закона за пчеларството. Г-н Станчев
предложи още в дадено село да има един отговорник, който да уведомява всички пчелари.
В тази връзка думата взе г-н Арнаудов и поясни, че това е невъзможно, защото
никой няма да се съгласи да поеме такава отговорност.
Г-н Данчо Ненов – земеделски производител и пчелар приветства инициативата на
Областна администрация Русе за организирането на срещи по общини и ефекта от тях да
бъде както опазване на пчелните семейства, така и опазване на земеделските култури. Той
се изказа, че не е проблем пръскането, а по-скоро с какъв препарат се извършва. Добави
още, че когато има възможност да се пръска с наземна техника, това да не се извършва с
авиационна. Друго, което предложи, е необходимостта от актуализация на списъка с
препаратите, с които се третира.
Г-н Костадинов поясни, че има възможност да се третира с препарати, които не са
вредни за пчелите, но не могат да налагат мнение на хората, какъв препарат да си закупят.
Д-р Атанас Атанасов – началник на отдел „Здравеопазване на животните” към
ОДБХ изрази мнение, че липсва достатъчна комуникация между арендаторите с какви
препарати пръскат. Той апелира към тях да бъдат по-толерантни и да осъществяват подобра комуникация.
Г-н Станчев даде думата на г-н Николай Колев – председател на Съюза на
Дунавските овощари. Г-н Колев каза, че от чутото до момента е оформил основно два
проблема – законодателен и информираността. Той сподели, че Съюзът на овощарите е
основан преди две години, а досега са ходили многократно до Министерството на
земеделието. Когато се извършат необходимите действия и се преследват дадени цели,
само тогава се случват нещата. Предложението му е да се изгради онлайн информационна
система, която да служи за улеснение и на арендатори и на пчелари. В тази система, всеки
арендатор ще уведомява кога и с какво ще извършва третирането.
След изказването на г-н Колев, г-н Станимир Станчев закри работната среща.
След проведената дискусия, се оформи следното решение:
1. Изготвеният протокол от днешната работна среща да се изпрати, ведно с
мотивирано писмо до Парламентарната комисия по земеделие в 43-то Народно
събрание, с предложение за хармонизиране на законовите разпоредби.
Срок: 30.04.2015 г.
Отг.: Областна администрация Русе.
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