ОДОБРЯВАМ: /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
ПРОТОКОЛ
№ 1 от 07.03.2013 г.
от работна среща със заинтересовани организации, занимаващи се в сферата на
пчеларството и авиационните оператори
Днес, 07.03.2013 г. от 10.00 ч., в Зала № 1 на Областна администрация Русе се
проведе горепосочената работна среща, ръководена от д-р Андриан Райков – заместник
областен управител на област Русе. В нея взеха участие г-н Стефко Бурджиев – областен
управител на област Русе, г-н Димитър Кънчев – директор на Областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие” Русе, г-жа Валентина Михайлова – главен инспектор на отдел
„РЗ” към Областна дирекция по безопасност на храните Русе /ОДБХ/, д-р Иван Попов –
представител на ОДБХ Русе, представители на общини в област Русе, както и
авиационните фирми – „Кентавър” – г-н Елизар Атанасов, фирма „ТИМ ЕАР” ЕООД – г-н
Пани Новаков и фирма „Каполи” – г-жа Силвия Панайотова.
Д-р Андриан Райков поясни, че във връзка с взето решение на заседанието на
Областната комисия по земеделие, рибарство и селски райони, проведено на 19.10.2013 г.
се провежда днешната работна среща.
След като представи на присъстващите авиационните оператори, д-р Райков даде
думата на пчеларите за въпроси и мнения.
Пръв думата взе г-н Владимир Димов – председател на Областен браншови
пчеларски съюз, като изказа мнение, че имат съответната регистрация, членове са на
Националния браншови пчеларски съюз и всички останали пчеларски сдружения трябва да
преминат към тях.
Г-н Димитър Кънчев – директор на ОД на ДФЗ Русе се обърна към г-жа
Валентина Михайлова с въпроса дали има някакви изменения 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.
Г-жа Валентина Михайлова – главен инспектор на отдел „РЗ” към ОДБХ
отговори, че няма промени в Наредбата и е много важно всички пчелари да се запознаят с
нея. Тя обърна внимание на чл. 9, който гласи, че възложителят на всяко третиране е
длъжен да изпрати уведомително писмо по образец до кмета на кметството най-малко 5
работни дни преди третирането, а ОДБХ Русе до 5 дни. Г-жа Михайлова добави още, че
миналата година в ОДБХ Русе не са постъпили жалби от пчелари за мор на пчелни
семейства.
Г-н Стефан Арнаудов – председател на Българска браншова пчеларска
експортна асоциация изказа благодарност към Областна администрация за провеждането
на такава работна среща и тази година. Той обърна внимание на това, че пчеларите не се
уведомяват навременно и че третирането на растенията, особено рапица, с препарати е
недопустимо по време на цъфтеж, защото пчелите се натравят.
Г-н Елизар Атанасов – управител на фирми – „Кентавър” отговори, че
уведомяването на пчеларите от кмета е отразено в уведомителното писмо, без което не се
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допуска извършване на полета. Относно пръскането на площи, засети с рапица по време на
цъфтеж, г-н Атанасов отвърна, че е допустимо, но само след официално разрешение от
ОДБХ Русе, като в него се вписва точно с какъв препарат и на каква височина да се
извършва пръскането. Пилота не е лицето, отговарящо за вида и карантинния срок на
препарата за третиране. Г-н Атанасов препоръча както и на предната среща, пчеларите да
слагат отличителни знаци до пчелините си /например бяло знаме/, което да се забелязва от
авиаторите, както и да впишат местонахождението на пчелините си върху кадастрална
карта, която всеки земеделски производител притежава. Тази карта се предоставя на
авиаторите преди всяко излитане и те ще се съобразяват с нанесените данни от пчеларите.
Г-н Димитър Кънчев зададе въпроса дали е възможно да не се пръска рапицата по
време на цъфтеж, защото той е през месец май и тогава пчелите напускат кошера рано
сутрин и се прибират късно вечер.
Г-жа Силвия Панайотова – представител на фирма „Каполи”, както и
земеделски производител отговори, че понякога е наложително да се пръска рапицата по
време на цъфтеж, защото става въпрос за хиляди декари засята площ. Тя допълни, че
винаги се уведомяват кметовете, когато се пръска и досега не са срещали проблеми с
пчеларите, относно подмор на пчели.
Думата взе г-н Иван Йончев – занимаващ се в сферата на пчеларството. Той се
изказа, че в последните години препарата, с който се третират земеделските площи, както
и вида на рапицата, не отравя пчелите, а ги прогонва от семейството. Г-н Йончев обясни,
че според него този проблем е сериозен, защото от сто пчелни семейства, които е имал,
сега са останали тридесет.
В тази връзка думата взе д-р Иван Попов – представител на ОДБХ Русе, който
информира присъстващите, че ОДБХ Русе е получила заповед от Българската агенция по
безопасност на храните /БАБХ/, от която следва в срок до 15 май 2013 г. Областните
дирекции на територията на Република България, да изготвят карта с обозначени места, в
които има наличие на т.нар. „синдром на празния кошер”, както и предприемане на
необходими мерки за преодоляването на проблема.
Г-н Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе взе думата и изрази
мнение, че опазването на пчелите е световен проблем. Насекомите опрашват голяма част
от селскостопанските растения и тяхното изчезване може драстично да изостри и без това
нарастващата криза с хранителните продукти. Той призова за синхронизиране действията
при авиационните третирания за ефективно извеждане на борбата с болести, неприятели и
плевели, опазване на културите от поражения и опазване на пчелните семейства, както и
стриктното спазване на всички нормативни изисквания.
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: 15.03.2013 г.
Отг.: Надежда Шанова – мл. експерт в отдел
АКРР на Областна администрация.
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2. Да се организира работна среща до края на месец май 2013 г., на която да
присъстват представители на БАБХ, ОДБХ Русе, заинтересовани организации,
занимаващи се в сферата на пчеларството, авиационни фирми и земеделски производители
с цел дискутиране темата за т.нар. „синдром на празния кошер” и намиране оптимални
решения за преодоляване на проблема.
Срок: съгласно текста.
Отг.: Областна администрация Русе и ОДБХ
Русе.
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