ОДОБРЯВАМ: /П/
За областен управител на област Русе
/съгл. Заповед № 3-95-00-360/05.04.2013 г./
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител
ПРОТОКОЛ
№ 1/05.04.2013 г.
от заседание на Областната комисия „Земеделие, рибарство и селски райони”
Днес, 05.04.2013 г. от 10.00 ч., в Зала „Свети Георги” на Областна администрация
Русе се проведе горепосоченото заседание. Присъстваха 28 от 35 члена, поканени на
заседанието на комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Отсъстваха представител на община Иваново, г-н Краснодар Лицов – началник
Регионален център „РК – Дунав” в ИАРА, гл. инсп. Валентин Красналиев – началник
сектор „ППДК” към ОУ „ПБЗН” Русе, г-н Росен Христов – президент на Асоциацията на
развъдчиците на Черношарената порода в България, г-н Иван Караиванов – председател на
Регионален съюз на фермерите „Дунавско зърно”, г-жа Надка Бончева – СРС на КТ
„Подкрепа” и г-жа Мая Тодорова – регионален координатор на Световен фонд за дивата
природа, Дунавско-карпатска програма.
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител и председател на
Комисията откри заседанието и предложи следния дневен ред, който се прие единодушно
след гласуване:
1. Комплект съветнически услуги на одобрени полупазарни стопанства;
Докладва: Деница Гаджева – главен експерт-координатор Национална служба за
съвети в земеделието – офис Русе.
2. Доклад за състоянието на Институт по земеделие и семезнание „Образцов
чифлик” Русе, приоритетни цели и срещани проблеми;
Докладва: доц. д-р Галина Панайотова – директор на ИЗС „Образцов чифлик”
Русе.
3. Доклад за състоянието на земеделието в община Бяла през 2012 г.;
Докладва: Кольо Келерджиев – кмет на община Бяла.
4. Доклад за състоянието на земеделието в община Борово през 2012 г.;
Докладва: Георги Георгиев – кмет на община Бяла.
5. Разни.
Докладват: Членовете на областната комисия „Земеделие, рибарство и селски
райони” за 2013 г.
По първа точка г-н Маринов даде думата на г-жа Деница Гаджева – главен
експерт-координатор Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе /НССЗ/.
Г-жа Гаджева представи своята презентация, като поясни подробно комплектите
съветнически услуги, които службата ще предоставя до края на 2013 г. по мярка 143 и
мярка 141от ПРСР. На земеделски производители получили пълен комплект съветнически
услуги за кандидатстване по мярка 141 и одобрени за финансово подпомагане по тази
мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по следните мерки от ПРСР - мярка 121
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„Модернизиране на земеделските стопанства”;
мярка 122„Подобряване на
икономическата стойност на горите; мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и
горски продукти” и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.
Също така НССЗ изготвя и заявления за подпомагане и заявки за плащане по мярка 214
"Агроекологични плащания" от ПРСР на вече одобрени по мярка 141 полупазарни
стопанства. Г-жа Гаджева добави още, че НССЗ предлага агрохимични анализи за
определяне на почвената киселинност, определяне на минерален азот – амонячен и
нитратен и определяне на усвоими форми на фосфор и калий. В заключение допълни, че
Първото обучение за ТОО в гр. Русе се е провело през месец март на тема „Общо
животновъдство“, включващо150 учебни часа и са обучени 25 земеделски производители.
След изнесената презентация, г-н Веско Маринов предложи следното решение,
което се прие с мнозинство:
1. До края на 2013 г. Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе да
създаде необходимата организация за предоставяне на допълнителни съветнически услуги
на
одобрени полупазарни
стопани
в
област
Русе,
относно
оценка
на
стопанствата, кандидатстване за Агроекологични плащания, на почвени анализи и
обучения.
Срок: съгласно текста.
Отговорник: НССЗ – офис Русе.
По втора точка от дневния ред, г-н Маринов даде думата на доц. д-р Галина
Панайотова – директор на ИЗС „Образцов чифлик” Русе.
Доц. д-р Галина Панайотова като нов член на комисията, се представи на
присъстващите и каза, че темата ще докладва г-жа Евгения Жекова – научен секретар в
ИЗС „Образцов чифлик” Русе.
Г-жа Жекова представи своята презентация, която съдържаше различните сортове,
селекция на института – пшеница, люцерна, десертни сортове лозя и др., като добави, че за
някои сортове, института не разполага вече със сертификати.
Г-н Веско Маринов попита каква е причината Института да не притежава
сертификати за някои сортове.
Г-жа Жекова отговори, че колкото сорта е по-стар, толкова и сертификата е по-скъп
и ако не се плати за една година, той се губи, което се е случило в минал период от
работата на Института. Друга причина изтъкна и недостатъчното търсене и производство
на някои сорт и плащането на сертификата му се обезсмисля.
Думата взе г-н Владимир Димов – председател на Областен браншови пчеларски
съюз и попита необходимо ли е пчеларството за опрашването на растенията, защото не се
спомена досега в презентацията и дали Института приготвя технологията на препаратите
за третиране на растенията.
Г-жа Жекова отговори, че в ИЗС няма специалист по пчеларство, но ако възникнат
проблеми, с радост ще се отзоват.
Думата взе г-жа Димитрия Илиева – директор на Областна дирекция
„Земеделие” Русе /ОДЗ/ и поясни, че въпроса на г-н Димов е правилно да бъде зададен
към Областна дирекция по безопасност на храните, защото те издават разрешение за вида
на препарата за третиране.
Г-н Веско Маринов зададе въпрос какви са приоритетните цели на ИЗС „Образцов
чифлик” Русе.
Г-жа Жекова отговори, че целите и приоритетите на ИЗС са заложени в Научната
програма за селекционна дейност на Института, както и че два пъти в годината се
провеждат „Дни на отворените врати”.
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Думата взе проф. Димитър Русев – председател на Русенската земеделска камара,
който изказа мнение, че причината да не се подхранват посевите са финансови и за това
вина Института няма.
Г-н Евгени Игнатов – зам. директор на ИЗС „Образцов чифлик” Русе поясни на
присъстващите, че всички есенници са подхранени и Института работи без затруднения в
тази посока, но има други проблеми, които не са само финансови.
След изказаните мнения, г-н Маринов даде думата на г-н Стоян Иванов –
представител на община Бяла, който да докладва по трета точка от дневния ред.
Г-н Стоян Иванов запозна присъстващите с доклад за състоянието на земеделието
на община Бяла за 2012 г. След доклада си, г-н Иванов допълни като положителен факта,
че напоследък много млади хора проявяват интерес да се занимават в сферата на
земеделието и необходимостта за в бъдеще да се стимулират в това начинание.
Г-жа Галина Георгиева – директор в ОДЗ Русе благодари за изнесения
изчерпателен доклад, като се присъедини към мнението на г-н Иванов за оказване поголяма подкрепа на младите земеделски стопани.
Г-н Иванов допълни, че всички писма, получени от ОДЗ Русе се свеждат до
знанието на земеделските производители в общината.
Г-жа Гаджева взе думата и изказа благодарности относно съвместната работа между
НССЗ – офис Русе и община Бяла, като изтъкна основния проблем в общината и той е
сферата на животновъдството.
Думата взе г-н Димитър Кънчев – директор на Областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие” Русе /ОД на ДФЗ/, който поясни за практиката, че Областна
администрация Русе уведомява писмено всички кметове на територията на областта,
относно информацията, постъпила от ОД на ДФЗ. Това е така, но е необходимо да се
създаде по-тясна връзка между ОД на ДФЗ и общините, да има по-голяма активност от
тяхна страна.
Г-н Стефан Арнаудов – председател на Българската браншова пчеларска
експортна асоциация изказа мнение, че е необходимо общините да поддържат по-тесни
контакти и с пчеларите.
След изказаните мнения, г-н Маринов даде думата на г-н Асен Новаков –
представител на община Борово, който да докладва по четвърта точка от дневния ред.
Г-н Новаков изнесе доклада си за състоянието на земеделието на община Борово за
2012 г.
Думата взе г-н Кънчев и се обърна към двете общини, които докладваха с въпроса
дали ще кандидатстват по Мярка 226.
Проф. Кольо Василев – главен консултант на Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите – филиал Русе изказа мнение, че в областта няма интензивно
земеделие. Структурите на културите не позволява ефективното използване на земята.
Няма производство на зеленчуци и овошки. Причината за това е липсата на локално
напояване. Добави още, че се увеличават площите на засетия слънчоглед и има опасения,
че не се прилага елементарен сеитбооборот. Това е така, защото това са доходоносни
култури.
Думата взе г-жа Гаджева, която каза, че община Борово е една от общините в област
Русе, с която не се осъществява добра координация между тях и НССЗ. Тя допълни, че за
да има НССЗ – офис Русе добър контакт със земеделските производители, необходимо е
съдействие и съпричастност от страна на общината.
Г-н Драган Драганов – заместник-директор на Регионална дирекция по горите
Русе посочи, че важно за бъдещите производители на орехи е да знаят какви сортове да
сеят и да си подбират местата за ореховите градини.
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Г-н Маринов благодари на г-н Асен Новаков за изнесения доклад и мненията на
членовете на комисията, след което даде думата на проф. Пенчева – преподавател в
Русенски университет „Ангел Кънчев” да докладва по шеста точка от дневния ред т.
Разни.
Проф. Пенчева представи на презентация пред членовете на комисията Проекта на
Областна стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 г., който разработват като
изпълнител.
След като всички присъстващи се запознаха с част от Проекта, засягащ областта на
земеделието, г-н Маринов поясни, че в рамките на следващата седмица след заседанието,
на официалния сайт на Областна администрация Русе, ще бъде публикувана Областна
стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 г. за коментари, предложения и мнения.
Преди да закрие заседанието поради изчерпване на дневния ред, г-н Маринов
направи пояснение, че за следващото заседание е необходимо да докладват за състоянието
на земеделието през 2012 г. общините Ветово и Две могили, за което допълнително ще
бъдат уведомени с писмо-покана.
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