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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет по земеделие и гори
Днес, 26 юни 2019 г. 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. Анна Цветкова – Директор на ОД „Земеделие“ – Перник;
2. инж. Здравчо Тодоров – Директор на РДГ – Кюстендил
3. инж. Венета Стоева – Представител на НС-ЕАД Струма – Места, звено ХТР
Перник;
4. Ирена Топалова – Началник сектор на НССЗ – ТОО Перник;
5. Йорданка Александрова – Директор ОД на ДФ „Земеделие” - Перник
6. Радослав Йорданов – Изп. директор СНЦ „МИГ- Радомир-Земен“
7. Д-р Красимир Цанков - Представител на ОДБХ - Перник
След като се установи наличието на кворум заседанието бе открито в 11 часа от
инж. Павлов, който приветства присъстващите с добре дошли. Пристъпи се към
дискусия на основните точки по дневния ред, който бе приет единодушно, а именно:
1. Информация за състоянието и опазването на горските територии в област
Перник от пожари;
2. Информация за пчелните семейства на територията на област Перник и
предприети мерки за опазването им от отравяне при провеждане на
растителнозащитни мероприятия
3. Предприети действия за създавана на Национален регистър на горите
недържавна собственост,

във връзка с Решение № 4 от заседание на

Областния съвет по земеделие от 07.09.2017г.

4. Разни.
По първа точка от дневния ред инж. Павлов, даде думата на инж. Здравчо
Тодоров за представяне на доклада, относно информация за състоянието и
опазването на горските територии в област Перник от пожари.
Инж. Тодоров, представи подробен доклад от който стана ясно, че опазването и
защитата на здравословното състояние на горите е сред приоритетите на РДГКюстендил. Той добави, че през 2019г. ще продължат да работят в насока
преодоляване на нападението от корояд, съобразно конкретната лесопатологична
обстановка. Друг вредител, който има стопанско значение за горските територии на
област Перник е ръждивата борова листна оса.
Относно пожароопасния сезон инж. Тодоров представи информация, че ежегодно
горските стопанства и общините, собственици на горски територии с площ над 50
хектара, изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари. На
територията на област Перник от началото на годината са регистрирани 17 горски
пожара (ДГС Брезник – 3, ДГС Земен – 2, ДГС Радомир – 3, ДГС Трън – 8, ДЛС
Витошко-Студена - 1), от които са засегнати 998 дка площ. За сравнение, за същия
период на миналата година е имало 1 пожар със засегната площ 7 дка. Той добави,
че РДГ- Кюстендил са разработили и разпространяват брошури и листовки

за

опазване на горите от пожари.
По втора точка от дневния ред, г-н Павлов даде думата на д-р Цанков от ОДБХ –
Перник да представи информация за пчелните семейства на територията на област
Перник.
Д-р Цанков изнесе данни, че регистрираните пчелини в областта са 166 броя с около
5000 пчелни

семейства. Той добави, че през последните две години няма

констатирани заразни заболявания по пчелите.
Д-р Цанков заяви, че до момента няма констатирани случай на унищожени пчелни
семейства при провеждането на растителнозащитни мероприятия.
Инж. Павлов благодари на д-р Цанков и даде думата на г-жа Цветкова за
представяне на информация, относно предприети мерки за опазването на пчелите от
отравяне при провеждане на растителнозащитни мероприятия.
Г-жа Цветкова представи информация, че съгласно разпоредбите на Наредба №13 от
26 август 2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне
и

начините

за

провеждане

на

растителнозащитни,

дезинфекциозни

и

дезинсекциозни дейности, земеделските стопани, отглеждащи земеделски култури,
са длъжни да спазват определени изисквания при третирането на посевите. Тя
добави още, че част от мерките за опазване на пчелите е проведена информационна
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среща през месец април съвместно с експерти на БАБХ със земеделски стопани за
представяне на основните моменти разписани в нормативната уредба, свързана с
опазването на пчелните семейства. Тя потвърди, че на територията на Пернишка
област, няма консатирани случая на отравяне на пчели при провеждане на
растителнозащитни мероприятия.
Г-жа Цветкова изнесе и друга важна информация, за одобрената от Европейската
комисия Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г.
Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години.

Тя

обясни, че по програмата ще се финансират разходи за дейности свързани с
подвижно пчеларство, както и ще се подпомага ефективната борба с икономически
значими заболявания по пчелите – вароатоза и нозематоза.
По трета точка от дневния ред г-н Павлов даде думата на инж. Тодоров и г-жа
Цветкова да докладват за предприети действия за създавана на Национален
регистър на горите недържавна собственост,

във връзка с Решение № 4 от

заседание на Областния съвет по земеделие от 07.09.2017г
Инж. Тодоров припомни, че идеята за създаване на Национален регистър на горите
се е зародила от разпространението на съхненето на белия бор, което е наложило
спешни срещи със собствениците на горските територии недържавна собственост,
тъй като се оказало проблем тяхното установяване. За проблема г-н Тодоров е
изпратил писмо до Изпълнителна агенция по горите, но предприети действия до
момента няма.
Г-н Павлов благодари на инж. Тодоров за представената информация и даде думата
на г-жа Цветкова.
Г-жа Цветкова обясни,

че ОД „Земеделие“ нямат отношение по темата с горските

територии, но изрази мнение, че основен проблем е остарялата база данни, която
пречи на работата им при откриване на собственици и наследници, било то на
земеделски земи или гори. Според нея за създаването на Национален регистър
основно участие трябва да имат Министерство на земеделието, храните и горите и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като Главна
дирекция ГРАО поддържа актуална база данни за населението.
Инж. Павлов благодари за информацията и заяви, че се надява в близко бъдеще да
има развитие в тази насока.
По четвърта точка от дневния ред нямаше желаещи за изказване.
След изчерпване на дневния ред членовете на Областния съвет по земеделие и гори
единодушно приеха:
1. Доклад на РДГ- Кюстендил за състоянието и опазването на горските
територии в област Перник от пожари.
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2. Доклад на ОДБХ- Перник с информация за пчелните семейства на територията
на област Перник
3. Доклад на ОД „Земеделие“ с информация за предприети мерки за опазването
на пчелните семейства от отравяне при провеждане на растителнозащитни
мероприятия

Инж. Павлов благодари на присъстващите за отзивчивостта и закри заседанието.
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