РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/

ИНЖ. ВАСИЛ ПАВЛОВ
ЗАМ.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
И ПРЕДЕСАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ
СЪВЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет по земеделие и гори

Днес, 27.11.2019г. от 11.00 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. Анна Цветкова – Директор на ОД „Земеделие“ - Перник;
2. Йорданка Александрова – директор ОД на ДФ „Земеделие Перник
3. Ирена Топалова – Гл. експерт - координатор на НССЗ – ТОО Перник;
4. инж. Здравчо Тодоров – директор на РДГ – Кюстендил
5. Павел Черийски – Ръководител звено в ХТР-Перник, към НС-ЕАД Струма –
Места;
6. Владислав Мирчев – Представител на ОДБХ – Перник;
7. Радослав Йорданов – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Радомир –
Земен“;
8. Силва Маркова – Гл. експерт към Южен централен регионален център за
контрол и координация на развъдната дейност;
9. Венцислав Евгениев – представител на ЗПС- Перник.

След като се установи наличието на кворум заседанието бе открито в 11.00 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 реколтата за стопанска 2018-2019 година и есенна
кампания за сеитба за 2019 -2020 година.
2. Предоставяне на информация от ДФ „Земеделие“, относно кандидатстване
по проекти от земеделски производители.
3. Обсъждане на текущи проблеми в сектор „Земеделие и гори“ на областно
ниво.
4. Други

По първа точка от дневния ред г-н Павлов даде думата на г-жа Цветкова,
която представи информация за реколтата през стопанска година 2018/2019 и
есенната

сеитбена

кампания

2019/2020г.

От

предсавената

информация

г-жа

Цветкова заяви, стана ясно, че през стопанската 2018-2019 г. в област Перник са
засети следните земеделски култури: Пшеница – 154 090 дка; ечемик – 9 028 дка;
пролетен ечемик – 2 207 дка, овес – 5 604 дка, ръж – 100 дка /само в община
Радомир/; Сорго – 30дка в община Радомир; Тритикале – 200 дка в община Брезник;
Царевица за зърно – 16 480 дка, картофи – 4 600 дка, маслодайна рапица – 11 800
дка, маслодаен слънчоглед – 89 330дка и др.култури.
Г-жа Цветкова представи и информация, че през есента на 2019г., за
стопанската 2019/2020г. са засети следните площи есенници: пшеница – 143 580
дка, ечемик – 9 760 дка, ръж – 120 дка, тритикале – 250 дка и 5 000 дка с
маслодайна рапица.
Г-н Павлов благодари на г-жа Цветкова за представената информация и даде
думата на г-жа Александрова да докладва по точка втора.
По втора точка от дневния ред г-жа Александрова представи информация
подробна информация, че в ОД на ДФЗ – Перник през 2019г. са приети заявления за
кандидатстване по програми, като най-голям е броят по Директни плащания –
Кампания 2019 (1 262 бр.). За минимална помощ "de minimis", съгласно Регламент
(ЕС) 1408/2013 на регистрираните по Наредба №3 от 1999г. земеделски стопани,
отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки

са

приети и платени 237 бр. заявления.
Г-жа Александрова уточни още, че с подмярка 6.3. предоставя възможности за

стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на
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конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански
продукти. Тя допълни, че проектните предложения се подават по електронен път чрез
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Г-жа Александрова подчерта, че условията за кандидатстване по процедурите са
уредени в насоки утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.
Г-н Павлов благодари на г-жа Александрова за изнесената информация и
предложи да се пристъпи към гласуване и приемане на предсатевните доклади от двете
институции.
Членовете на Областния съвет по земеделие и гори, единодушно приеха представените
доклади.
По трета точка от дневния ред, относно обсъждане на теми и проблеми в сектор
„Земеделие и гори“ г-н Павлов даде думата на членовете за предложения, въпроси и
проблеми.
Г-н Евгениев изложи няколко проблема, които касаят животоновъдите с малки
стопанствана. Той обясни, че се получава застъпване в площите при договори за
ползване на земя.
Г-жа Цветкова поиска от г-н Евгениев конкретна информация за да бъде извършена
проверка.
Г-н Евгениев представи и твърдения, че има обекти в които се водят определен брой
животни, а в същност са много по малко.
Г-жа Цветкова обясни, че това трябва да бъде проверено от ОДБХ – Перник.
Г-н Мирчев взе думата за да обясни, че от ОДБХ – Перник ще извършат проверка до
няколко дни по твърденията на г-н Евгениев, за резултатите от която ще го
уведомят.
Г-н Евгениев зададе въпрос за определянето на допустимия слой.
Г-жа Цветкова подробно обясни, как се извършват теренни проверки и как се
определя допустимия слой за съответната година. Тя добави, че този слой е
динамичен, той се променя ежегодно с изключение на площите, които са трайно
неподходящи за подпомагане. Всеки, които има претенции и възражения за слоя,
може да подаде възражения в срок, който се определя от министъра на земеделието,
храните и горите. Възраженията се генерират чрез системата на Държавен фонд
Земеделие и се обработват подадените възражения, след което се определя със
заповед на Министъра допустимия слой.

Всеки един гражданин има право да

оспорва по съдебен ред , заповедта за определяне на допустимия слой.
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По точка четвърта ,г-н Павлов попита има ли желаещи за изказнаия.
Желаещи за изказвания нямаше.
Г-н

Павлов,

благодари

на

присъстващите

за

съвместната

работа

и

закри

заседанието.
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