ОДОБРЯВАМ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
№ 2/08.11.2013 г.
от заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието,
рибарството и аквакултурите

Днес, 08.11.2013 г. от 10.00 ч., в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе горепосоченото заседание. Присъстваха 29 от 36 членове, поканени на
заседанието на Комисията.
Отсъстваха г-жа Северина Крумова – гл. специалист „Горско и селско
стопанство”, община Сливо поле, инж. Ванко Петков – Директор на дирекция СА,
община Ценово, г-н Михаил Билев – председател на Русенска земеделска камара, г-н
Росен Христов – президент на Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в
България, г-н Иван Караиванов – председател на регионален съюз на фермерите
„Дунавско зърно”, г-н Галин Гинчев – СРС на КТ „Подкрепа”, доц. д-р Димитрия
Петкова – ИЗС „Образцов чифлик” Русе.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-жа Карамехмедова – заместник областен управител и председател на
постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и
аквакултурите откри заседанието. Преди да премине към обсъждането на дневния ред,
тя отбеляза, че с актуализираната Заповед № 6-95-00-1245/24.10.2013 г. на Областния
управител на Област Русе, която е изпратена на всички членове предварително, за
председател е определена г-жа Карамехмедова, като заместник областен управител, а
заместник-председател на комисията е г-н Симеон Иванов – главен секретар на
Областна администрация Русе.
Г-жа Карамехмедова предложи и единодушно беше приет следния дневен ред:
1. Доклад за състоянието на земеделието в община Ветово през 2013 г.;
Докладва: г-н Ервин Юсеинов – представител на Община Ветово;
2. Доклад за състоянието на земеделието в община Две могили през 2013 г.;
Докладва: Нейхан Назиф – старши експерт „Земеделие и гори” в община Две
могили;
3. Разни.
Докладват: Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите за 2013 г.
По първа точка г-жа Карамехмедова даде думата на г-н Ервин Юсеинов –
представител на Община Ветово (Приложение 1)
Г-н Юсеинов изнесе своя доклад като засегна ключовите проблемни области на
земеделието в региона на община Ветово и представи някои предложения за защитни
мерки в тази насока, а именно:
- Изработване и приемане на Лесоустройствен правилник за горите общинска
собственост на територията на община Ветово;
- Възстановяване на горските масиви чрез залесяване на свободните и годни за
целта площи;
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- Намаляване до минимум на пустеещите земи, както и залесяване на ерозирали и
непригодни за използване земи;
- Привличане на инвестиции за изграждане и развитие на фамилни и семейни
ферми за отглеждане на високопродуктивни животни;
- Инвестиции в иновативна агротехника.
След изнесения доклад, г-жа Карамехмедова даде думата на членовете на
Комисията за коментари и мнения.
Думата взе г-н Владимир Димов – председател на Областен браншови
пчеларски съюз. Той изрази мнение, че в доклада не е засегнат въпроса с пчеларството
и по-точно колко пчели измират на територията на общината в резултат третирането с
препарати на земеделските площи.
В тази връзка, г-н Тихомир Илиев – представител на община Русе поясни, че в
общината не постъпва информация за точната бройка на измрелите пчели. Общината
има задължение само да издава удостоверения.
Отношение спрямо изнесения доклад на община Ветово взе г-жа Емилия
Христова – представител на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”
Русе. Тя каза, че доклада е структуриран правилно, но не са засегнати детайлно
подсекторите зеленчукопроизводство и овощарство, които трябва да са приоритет за
община Ветово.
След дискусията, г-жа Карамехмедова даде думата на г-н Нейхан Назиф –
старши експерт „Земеделие и гори” в община Две могили за доклад по втора
точка от дневния ред (Приложение 2)
Г-н Назиф представи на членовете доклад, който съдържа обобщаваща
информация за водещите земеделски производители в община Две могили, както и
такава за посевните площи, обема на производството и средния добив за общината по
групи култури за стопанската 2012/2013 година. По-специално внимание г-н Назиф
обърна на овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството и животновъдството. В
своето изложение той акцентира върху основните проблеми на земеделието и
животновъдството, част от които са:
- Липса на парични средства и затруднен/ограничен достъп до финансиране за
закупуване на земя, инвестиции в нови технологии, препарати и торове, което оказва
своето негативно влияние върху себестойността на продукцията;
- Неизползването на налични водни ресурси за напояване и невъзстановени
някогашни напоителни съоръжения;
- Тенденция към увеличаване броя на придобитите и наети земеделски земи от
крупни кооперации и фирми с цел извличане на печалба, което оскъпява ресурса за
дребните земеделски стопанства;
- Ниска предприемаческа активност в аграрния сектор;
- Неблагоприятни природо-климатични условия, даващи своето отражение
върху цялата агротехнология;
- Трудности при реализацията на продукцията, поради конкуренция от евтини
вносни земеделски продукти;
- Липса на браншови организации.
След изнесения доклад, г-жа Карамехмедова даде думата на присъстващите
за коментари и изказвания.
Г-жа Деница Гаджева – главен експерт-координатор в Национална
служба за съвети в земеделието – офис Русе /НССЗ/ отбеляза, че докладът е много
добре структуриран и изчерпателен, но в него не се споменава за отглеждането на
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черупкови плодове, каквито има в общината. Изрази положително становище относно
подпомагането на малките семейни ферми, като поясни, че НССЗ провежда обучения за
млади фермери и община Две могили е участвала активно в тях.
В тази връзка г-жа Карамехмедова се обърна към представителите на двете
общини с молба, докладите, които представиха, да се допълнят и изпратят в Областна
администрация, след което ще бъдат предоставени на членовете на Комисията за
сведение.
Г-н Владимир Димов взе думата и насочи вниманието на всички отново към
пчеларството, като поясни, че пчелите играят съществена роля в опрашването на
земеделската продукция и то ще съществува, само ако земеделските производители и
фермери го подпомагат и спонсорират.
Г-жа Карамехмедова припомни на всички за ежегодното организиране на
работна среща през месец март, между пчелари, авиатори и земеделски производители,
на която се обсъждат най-често срещаните проблеми в сферата на пчеларството, като
например спазване изискванията за извършване на авиационно и наземно третиране, с
цел запазване на пчелните семейства от натравяне.
Г-н Стефан Арнаудов – председател на Българска браншова пчеларска
експортна асоциация се изказа, че няма изградена трайна политика за засяване на
медоносни растения и е необходимо да се създаде такава практика.
След дискусията, г-жа Карамехмедова даде думата на членовете на Комисията
по точка „Разни”.
Думата взе г-жа Емилия Христова и представи предстоящия прием на
заявления на Мярка 112 – „Създаване на стопанства за млади фермери”, който ще
стартира от 18.11.2013 г. Бюджета по Мярката е 10 млн. евро, които ще се бъдат
разпределени за 400 проекта. Засега в страната има подготвени около 3000 проекта,
затова ДФЗ ще сортира проектите. Също така запозна присъстващите с изготвената
нова Национална програма по пчеларство, която е поместена на сайта на ДФЗ.
Предстои да се публикува и Наредба за прилагането на новата програма. Приемът ще
стартира в края на месец ноември, началото на декември 2013 г., като в определен срок
всички пчелари ще могат да подават заявления. Средствата ще бъдат разпределени
между всички тях, а не както досега, да се приемат заявления до изчерпване на
средствата.
Г-жа Гаджева също запозна членовете на Комисията с минали и предстоящи
обучения от НССЗ Русе. Тя поясни, че досега са провеждани 150-часови курсове по
Мярка 112 за млади и бъдещи фермери, като темата е трайни насаждения. До края на
годината такива курсове ще се провеждат само от НССЗ. През 2014 г. курсовете ще
продължат да се провеждат, но не е сигурно дали такива ще има за гр. Русе.
Г-жа Карамехмедова попита дали през 2014 г. темата на курсовете ще бъде
една и съща.
Г-жа Гаджева отговори, че темата ще бъде отново трайни насаждения.
Проф. Кольо Василев – главен консултант на Висше училище по агробизнес
и развитие на регионите – филиал Русе изказа мнение, че в областта няма интензивно
земеделие. Няма добро производство на зеленчуци и овошки. Причината за това е
липсата на локално напояване. Той призова общините докладчици да включат в
докладите си и този проблем.
След проведената дискусия, се оформиха следните решения:
1. Общините Ценово и Сливо поле да изготвят и представят на следващото
заседание на Комисията доклади за състоянието на земеделието за 2013 г. в съответната
община.
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Срок: следващо заседание на Комисията.
Отг.: кметовете на общините Ценово и
Сливо поле.
2. Да се приеме оценка за напредъка на общинските планове за развитие (20072014 г.) и Областната стратегия за развитие (2007-2014 г.) в секторите земеделие и
животновъдство.
Срок: следващо заседание на Комисията.
Отг.: общините в област Русе.
3. Общините Две могили и Ветово да допълнят представените доклади и да ги
изпратят в Областна администрация Русе.
Срок: 22.11.2013 г.
Отг.: кметовете на общините Две могили и
Ветово.

Съгласували:
Айлян Карамехмедова
Зам. областен управител на област Русе
Дата:……………….
Пенка Попова
Началник отдел АКРР
Дата:……………….
Изготвил:
Надежда Шанова
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Младши експерт в отдел АКРР
Дата: 11.11.2013 г.
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