ОДОБРЯВАМ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител
За Областен управител на област Русе
(Съгласно Заповед № 2-95-00-610/29.09.2016 г.)
ПРОТОКОЛ
№ 2/27.09.2016 г.
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на земеделието,
рибарството и аквакултурите
Днес, 27.09.2016 г., от 10.00 ч. в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в
областта на земеделието, рибарството и аквакултурите.
От всички 38 членове присъстваха 24. Налице бе необходимият кворум за
провеждане на редовно заседание.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе и
председател на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с
предварително предложения дневен ред, който след гласуване се прие единодушно:
1. Актуални мерки и подмерки за подпомагане по Програмата за развитие на
селските райони за 2014-2020 г.
Докладва: г-жа Емилия Христова – началник ОПСМП в ОД на ДФ "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: Деница Гаджева – главен експерт-координатор в 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: г-жа Галина Савова – гл. експерт в Отдел „Управление на отпадъците
и опазване на почвите“ в РИОСВ Русе.
След гласуване, дневният ред беше приет единодушно.
Г-н Станчев премина към първа точка: Актуални мерки и подмерки за
подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2014-2020 г. и даде
думата на г-жа Емилия Христова – началник ОПСМП в ОД на ДФ "Земеделие" Русе.
Г-жа Христова изнесе информация относно мерки и подмерки за подпомагане
по Програмата за развитие на селските райони за 2014-2020 г. Тя запозна членовете на
Комисията с регламентирания ред и начин за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
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инфраструктура“, като очерта допустимите дейности, кандидати, размера на
финансовата помощ и максималния размер на общите допустими разходи.
(Приложение 1)
Г-н Станчев благодари на г-жа Христова за така изнесената информация и даде
думата на г-жа Деница Гаджева – главен експерт-координатор в Национална служба за
съвети в земеделието, офис Русе да представи информация по следващата точка от
дневния ред: Прилагане на Тематична подпрограма за развитие на малките земеделски
стопанства към ПРСР 2014-2020 и предоставяне на консултантски услуги на малките
земеделски стопани.
Г-жа Гаджева презентира темата, като обърна внимание на някои основни
моменти, като видовете консултантски пакети ТП1, ТП2, ТП3, ТП4, ТП5, ТП6, които
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) предоставя на земеделските
стопани при прилагане на подмярка 2.1.2 Консултантски услуги за малки земеделски
стопани. За периода 27.06. – 12.08.2016г. НССЗ, чрез тази подмярка, успешно е
изготвила над 2 850 проекта на малки земеделски стопани, кандидати по подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. (Приложение
2)
След изчерпателната информация, изнесена от г-жа Гаджева, г-н Станчев
премина към трета точка от дневния ред „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“ и даде думата на г-жа Галина
Савова – гл. експерт в Отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в
РИОСВ Русе.
Г-жа Савова представи информация относно спазването на правилата за добра
земеделска практика при използване на органични торови маси за наторяване
(Приложение 3).
По точка Разни не постъпиха предложения и въпроси, с което дневния ред на
заседанието се изчерпа. Преди да го закрие, г-н Станчев допълни, че до края на
годината е добре да се изготви Индикативната програма за работа на Комисията за 2017
г. За целта е необходимо да се помисли какви въпроси и теми са актуални и да се
обсъдят през предстоящата година.
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