РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет по земеделие и гори
Днес, 07.12.2018г. от 11 часа в зала Струма, находяща се на партерния етаж на
Областна администрация – Перник, се проведе заседание на Областен съвет по
земеделие и гори, на което присъстваха:
Председател: Инж. Васил Павлов – Зам. областен управител на Област Перник
Секретар: Диана Кирилова – Ст.експерт „Регионално развитие”
Членове:
1. Павел Черийски – Началник район НС-ЕАД Струма – Места, звено ХТР Перник;
2. Антони Георгиев – Представител на НС-ЕАД Струма – Места, звено ХТР
Перник;
3. Бойко Йорданов – Гл. секретар на ОД „Земеделие“ – Перник;
4. Ирена Топалова – Гл. експерт - координатор на НССЗ – ТОО Перник;
5. Йорданка Александрова – директор ОД на ДФ „Земеделие” - Перник
6. д-р Стойне Стойнев – представител на ОДБХ - Перник
7. инж. Здравчо Тодоров – директор на РДГ – Кюстендил
8. Евелина Славчева – представител на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“;
9. Венцислав Евгениев – представител на ЗПС- Перник.
След като се установи наличието на кворум заседанието бе открито в 11 часа от
инж. Павлов, който приветства присъстващите с добре дошли и пристъпи към
дискусия на основните точки по дневния ред, които бяха приети с единодушно
гласуване, а именно:
1. Доклад, относно здравословното състояние на иглолистните култури, бял бор
след нападението от вредитерля върхов корояд.
2. Доклад, относно реколтата за стопанска 2017-2018 година и есенна кампания
за сеитба за 2018 -2019 година.

3. Обсъждане на текущи проблеми в сектор „Земеделие и гори“ на областно
ниво.
4. Други
По първа точка от дневния ред инж. Павлов, даде думата на инж. Здравчо
Тодоров

за

представяне

на

доклада,

относно

здравословното

състояние

на

иглолистните култури от бял бор нападнати от корояд.
Г-н Тодоров, представи подробен доклад от който стана ясно, че опазването и
защитата на здравословното състояние на горите е сред приоритетите на РДГКюстендил. Борбата с вредителите се провежда чрез извършване на сеч на
повредената дървесина, извозването и преработването й в най- кратки срокове, с
цел ограничавене на разпространението на вредителите.
Г-н Тодоров докладва, че РДГ- Кюстендил са разработили и разпространяват
листовки с указания за собствениците на гори и дървопреработващите фирми, и
извършват непрекъснат контрол. Той добави, че през 2019г. ще продължат да
работят в насока преодоляване на нападението от корояд, съобразно конкретната
лесопатологична обстановка.
По втора точка от дневния ред, г-н Павлов даде думата на г-н Йорданов.
Г-н Йорданов представи информация за реколтата през тази стопанска година и
есенната сеитбена кампания. Той направи сравнение, че с 2 0 1 7 г. се наблюдава
спад в засетите п лощи със слънчогле д 8 7 4 45 дка засети през 20 1 7г. и
среден добив 1 8 4 кг/дка, а през 20 1 8г. по -малко засети площи с п оголям добив от дка.
П ри пшен ицата се отчита увеличение с 4 8 4 2 дка на засетите площи в
сравнен ие с 2 0 1 7 г. - 148328 дка. Средния добив през 2017г. е по-висок359кг/дка , а през 2018г.- 352 кг/дка.

През 2018г. се наблюдава увеличение на

площите засети с ечемик с 1515дка , в сравнение с 2017г.-5395дка. Средният добив
през 2017г. е 300кг/дка, а през 2018г. е 340 кг./дка.
П ри маслодайн ата рап ица през 2 0 1 8 г. има намаление на засетите площи
с 3 5 0 0 дка в сравн ен ие с 2 01 7 г.
П ри картофите се н аблюдава увеличение на засадените площи п рез
2 0 1 8г. с 8 5 9 дка в сравн ен ие с 2 0 17 г. - 4 3 2 2 дка. Увеличението е и п ри
средния добив 2 0 1 7 г. -2 3 18 кг/дка, а през 2 0 1 8 г. - 3 09 2 кг/дк а. П ричин а
за това са до статъчн ите валеж и през 20 1 8 г.
П редвид топ лата и суха есен с недостатъчно валеж и е причина за
непоникван ето н а част от

засетите площи с маслодайна рапица в

община Радомир, от които 3 1 4 4 дка са на 1 00 % пропаднали, а 25 8 дка
са под 1 0 0 %.
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

2

Към 19.11.2018 г. на територията на област Перник са засети следните есенни
култури, както следва: маслодайна рапица, тритикале, царевица и овес.
По трета точка от дневния ред г-н Павлов даде думата на членовете на
комисията за въпроси и коментари.
Г-н Евгениев постави въпрос и изтъкна като проблем, че малкият бизнес в областта,
не се развива, тъй като големите арендатори дублират договорите с малките
производители. Също така г-н Евгениев заяви, че не се спазва заповедтта на
Министъра

на

МЗХГ,

според

която

имотите,

които

стопаните

участват

в

споразуменията за ползване, трябва да се регистрират до 31 юли.
По четвърта точка от дневния ред г-н Павлов, попита присъстващите имат ли
предложения за теми за заседание през 2019г. и кога ще бъде най- удачно да се
проведе то.
Г-н Евгениев, предложи за следващо заседание да бъде включена точка за
Развитието на

малкия и

среден

бизнес в областта на животновъдството и

зеленчукопроизводството в област Перник.
Г-н Павлов благодари за направеното предложение и предложи да планираме
заседанието за март или април. Нямаше други предложения за следващо заседание
и се пристъпи към гласуване и приемане на представените доклади.
Областният съвет по земеделие и гори излезе със следните решения от
проведеното заседание:
РЕШЕНИЕ №1
Областният съвет по земеделие и гори прие Доклад за здравословното
състояние на иглолистните култури, бял бор след нападението от
вредителят върхов корояд.
РЕШЕНИЕ №2
Областният съвет по земеделие и гори прие Доклад за реколатата за
стопанската година 2017-2018г.

и есенна кампания за сеитба 2018-

2019г.
РЕШЕНИЕ №3
Областният съвет по земеделие и гори реши следващото заседание на
комисията да бъде насрочено за март 2019г.

Всички решения бяха приети единодушно с гласуване и заседанието бе закрито от
инж. Васил Павлов.
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