ОДОБРЯВАМ: /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ

ПРОТОКОЛ
от 14.03.2014 г.
от работна среща със заинтересовани организации, занимаващи се в сферата на
пчеларството и авиационните оператори
Днес, 14.03.2014 г. от 10.00 ч., в Зала № 1 на Областна администрация Русе се
проведе горепосочената работна среща, ръководена от г-н Симеон Иванов – главен
секретар на Областна администрация Русе и заместник-председател на Постоянната
секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите. В нея взеха
участие д-р Атанас Атанасов – началник отдел „Здравеопазване на животните” към
Областна дирекция по безопасност на храните Русе /ОДБХ/, д-р Йордан Маринов –
началник отдел „РЗ” към ОДБХ Русе, д-р Теменужка Ненова – главен експерт в Областна
дирекция „Земеделие” Русе /ОДЗ/, представители на общини в област Русе, както и
авиационните фирми – „Кентавър” – г-н Елизар Атанасов и фирма „ТИМ ЕАР” ЕООД – гн Пани Новаков
Г-н Симеон Иванов поясни, че настоящата работна среща е вече традиционна,
провежда се за трета поредна година и е във връзка с взето решение на заседанието на
Областната комисия по земеделие, рибарство и селски райони. След уточнението, че
срещата се провежда с оглед синхронизиране действията при авиационните третирания за
ефективно извеждане на борбата с болести, неприятели и плевели, опазване на културите
от поражения и опазване на пчелите, г-н Иванов даде думата на пчеларите за въпроси и
мнения.
Пръв думата взе г-н Стефан Арнаудов – председател на Българска браншова
пчеларска експортна асоциация, който изказа благодарност към Областна
администрация за провеждането на такава работна среща и тази година. Обърна внимание
на това, че пчеларите не се уведомяват навременно, а това е един от най-важните моменти.
Друг проблем е тромавата административна процедура при подмор на пчелите.
В отговор на поставените въпроси думата взе г-н Николай Христов – кмет на
община Две могили. Той изрази мнение, че всички са заинтересовани да се опазят
пчелите. Обърна се към пчеларите с препоръка да слагат отличителни знаци до пчелините
си /например червено знаме/, което да се забелязва от авиаторите. Г-н Христов уточни, че
съгласно 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, след внесено писмо за пръскане от арендатор, винаги се
реагира в най-кратки срокове. Пчеларите се уведомяват, като за целта се използват
собствени сили и средства.
Г-н Арнаудов сподели мнение, че не винаги арендаторите подават уведомителното
писмо в срок и досега не е чул за наложени санкции на земеделски производител. Обърна
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се към представителите на ОДБХ Русе с въпроса как се упражнява контрола върху
пестицидите, с които се осъществява третирането.
Думата взе д-р Йордан Маринов – началник отдел „РЗ” към ОДБХ Русе. Той
поясни, че ОДБХ Русе в началото на всяка календарна година получава информация от
Българската агенция по безопасност на храните относно продуктите за растителна защита,
подходящи за използване при третиране на земеделските площи. Г-н Маринов допълни
още, че уведомителното писмо, което постъпва в общините, се изпраща и до ОДБХ и ОДЗ.
След получаването му, се осъществява контрол относно препарата за пръскане.
Г-н Иванов благодари за изказването на г-н Маринов и даде думата на г-н Елизар
Атанасов – управител на фирма „Кентавър”.
Г-н Атанасов изрази мнение, че е необходимо да се изслушат земеделски
производители, а не да се хвърля изцяло вината на авиаторите. Той поясни, че хората,
занимаващи се с авиационни услуги са отговорни. Те притежават телефоните на лицата,
занимаващи се с пчеларство и ги уведомяват своевременно. Проблемът, според него, идва
от слабата заинтересованост от страна на пчеларите. Добави още, че е опасно, когато се
пръска с инсектициди, а не с хербициди и течни торове.
Думата взе д-р Атанас Атанасов – началник отдел „Здравеопазване на
животните” към ОДБХ Русе, който подкрепи мненията на г-н Николай Христов и Елизар
Атанасов. Той поясни, че трябва да се спазва закона относно оповестяването на пчеларите,
както и добрата комуникация между тях и арендаторите. Друг основен момент е
регистрацията на пчеларите. Той сподели мнение, че в миналото са съществували клубове,
в които пчеларите са обсъждали мнения, опит и проблеми и са били ползотворни, но сега я
няма тази практика.
В тази връзка, г-н Арнаудов се съгласи с препоръките, но поясни, че авиаторите
разполагат с карта, на която могат да се нанесат данни от пчеларите и преди всяко
излитане да се съобразяват с тях. Добави още, че третирането на растенията, особено
рапица, е недопустимо по време на цъфтеж, защото пчелите се натравят.
Г-н Елизар Атанасов отговори, че нанасянето на карта пчелините не решава
проблема, защото те се местят според пашата.
Д-р Йордан Маринов взе думата и даде кратко пояснение по въпроса за действията,
които се предприемат от институциите при подмор на пчели.
Д-р Теменужка Ненова – главен експерт в Областна дирекция „Земеделие”
уведоми присъстващите, че при подмор на пчели, в срок до 24 часа от констатираната
смъртност собственикът на пчелина подава жалба до директора на областната дирекция
„Земеделие”, с копие до кмета на населеното място. Директорът на областната дирекция
„Земеделие” незабавно уведомява РСРЗ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за
пчеларството в срок до 24 часа от получаване на жалбата.
След изслушване на мненията и коментарите на участниците, г-н Симеон Иванов
закри срещата, като поясни, че темата може да бъде дискутирана и на предстоящото
заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и
аквакултурите, предвидено да се проведе в края на месец април 2014 г.
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След проведената дискусия, се оформиха следните решения:
1. Да се изготвят писма до кметовете на общини в област Русе относно засилване
контрола за стриктното спазване изискванията за извършване на авиационно и наземно
третиране, с цел запазване на пчелните семейства от натравяне.
Срок: 24.03.2014 г.
Отг.: Надежда Шанова – мл. експерт в отдел
АКРР на Областна администрация.
2. Да се организира работна среща до края на месец март 2015 г., на която да
присъстват представители на ОДБХ Русе, ОДЗ Русе, заинтересовани организации,
занимаващи се в сферата на пчеларството, авиационни фирми и земеделски производители
с цел дискутиране темата за синхронизиране действията при авиационните третирания за
ефективно извеждане на борбата с болести, неприятели и плевели, опазване на културите
от поражения и опазване на пчелите.
Срок: съгласно текста.
Отг.: Надежда Шанова – мл. експерт в отдел
АКРР на Областна администрация.

Съгласували:
Симеон Иванов
Главен секретар на Областна администрация Русе
Дата………………
Пенка Попова
Началник отдел АКРР
Дата:……………….
Изготвил:
Надежда Шанова
Младши експерт в отдел АКРР
Дата: 19.03.2014 г.
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