ПОСТОЯННА СЕКТОРНА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ОСНОВНА ЦЕЛ: Комисията подпомага Областния управител при провеждане
на държавната политика в сферата на земеделието, рибарството и аквакултурите,
съгласно приоритетите на Правителството на Република България.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:
I. Осигурява условия за провеждане на регионалната политика в сферата на
земеделието, рибарството и аквакултурите.
II. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на
планови и стратегически документи в сферата на земеделието, рибарството и
аквакултурите.
МЕРКИ:
1. Изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява
взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско
равнище.
2. Прави предложения до Областния управител за упражняване на контрол по
повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на
териториални звена на Министерството на земеделието и храните.
3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от
териториалните звена на Министерството на земеделието и храните.
ПЛАНИРАНИ ЗАСЕДАНИЯ И ИНДИКАТИВЕН ДНЕВЕН РЕД:
I. Организиране и провеждане на работна среща между арендатори,
авиатори, пчелари и представители на общините в Област Русе на 26.02.2016 г. от
10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
1. Доклад относно конвенционално и биологично пчеларство в област Русе,
гъстота на пчелните семейства и разпределението им по общини и развитието на
областта спрямо другите области в страната.
Докладва: г-н Милен Петров – председател на Областен браншови пчеларски
съюз „Русчуклия“.

2. Обсъждане третирането на посевите с препарати и вредното им въздействие
върху пчелите, оценка на това върху икономическата ефективност на
селскостопанското производство и методи за контрол.
Докладват: участниците в работната среща.
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II. Организиране и провеждане на редовно заседание на Комисията 16.03.2016
г. от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
1. Актуално състояние и текущи проблеми в лозарството и винарството в
област Русе.
Докладва: г-н Веско Симеонов – началник отдел на ТЗ – Русе на Изпълнителна
агенция по лозата и виното.
2. Нова епизоотия на бруцелоза по овцете и козите в България през 2015 г.
Докладват: д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе и д-р Атанас Атанасов – началник отдел
„Здравеопазване на животните” при Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе.
3. Заразен нодуларен дерматит.
Докладват: д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе и д-р Атанас Атанасов – началник отдел
„Здравеопазване на животните” при Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе.
III. Организиране и провеждане на редовно заседание на Комисията на
27.09.2016 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
1. Актуални мерки и подмерки за подпомагане по Програмата за развитие на
селските райони за 2014-2020 г.
Докладва: г-н Димитър Кънчев – директор на Областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ Русе.
2. Прилагане на Тематична подпрограма за развитие на малките земеделски
стопанства към ПРСР 2014-2020 и предоставяне на консултантски услуги на малките
земеделски стопани.
Докладва: представител на Национална служба за съвети в земеделието –
офис Русе.
3. Спазване на правилата за добра земеделска практика при използване на
органични торови маси за наторяване, ползата за околната среда и ограничаване
разнасянето на неприятни миризми.
Докладва: представител на Регионална инспекция околната среда и водите
Русе.
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