РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от работна среща към Областен съвет по земеделие и гори

състояла се на 07 април 2017 г., 10 часа, в Областна администрация Перник, пл.
”Св.Иван Рилски” 1, зала Струма

Днес, 07 април 2017 г. от 10 часа в зала Струма, находяща се на партерния
етаж на Областна администрация – Перник, се проведе работна среща към Областния
съвет по земеделие и гори, на която присъстваха:

Васил Михайлов – Областен управител на област Перник
Председател: Инж. Мирослав Стоицев – Зам. областен управител на Област
Перник
Секретар: Марчела Пламенова – мл.експерт „Регионално развитие”
Елена Иванова – гл. юрисконсулт в ОА – Перник
Биляна Лазова – гл. експерт „Административен контрол” в ОА - Перник

1. Йорданка Александрова – директор ОД на ДФ „Земеделие” - Перник
2. Д-р Даниел Колев – ОДБХ - Перник
3. Анна Цветкова – директор ОД „Земеделие”
4. Ирена Топалова – гл. експерт координатор НССЗ – ТОО Перник
5. Стефка Евтимова – ст. специалист „ОСКТТЗ“ – община Перник
6. Гинка Тодорова – гл. експерт ОС – община Трън
7. Йорданка Александрова – директор на ОД ДФ – „Земеделие“
8. Венцислав Евгениев – председател на ОЗПС – Перник

Заседанието бе открито в 10 часа от областния управител г-н Михайлов. След
като се установи наличието на кворум от присъстващите членове, бе пристъпено към
дискусия на основните точки по дневния ред:

1. Разглеждане на постъпили въпроси от животновъдите
2. Разглеждане

на

информация

от

общините

за

постъпили

заявления

от

животновъдите по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ
3. Разни

На представителите на институциите предварително бе раздаден дневният ред
за провеждане на заседанието, който се прие с единодушно гласуване.
Г-н Стоицев разгледа подробно постъпилите искания от животновъдите, с
които представителите на институциите бяха запознати, като обърна внимание в
детайли на всяко едно от тях. По 1 точка от исканията на животновъдите – Да се
засили контролът, който законодателят е възложил на областния управител да
упражнява върху процедурата по отдаван на пасища, мери и ливади от Общинския и
Държавния поземлен фонд, по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, г-н Стоицев даде думата на
представителите на общините.
Г-жа Стефка Евтимова, представител от община Перник докладва обобщената
справка за постъпилите заявления по чл. 37и от ЗСПЗЗ. Постъпилите заявления са 17
на брой. Запозна членовете с информация за разпределение на заявленията по
землища. При недостиг на ливади, пасища и мери при разпределението от
Общинския поземлен фонд, към разпределените имоти комисията ще извърши
допълнително разпределение. Запозна комисията и с цените на затревените площи и
средното рентно плащане.
Г-жа Гинка Тодорова, представител от община Трън също предостави обобщена
справка за постъпили заявления в община Трън. С решение на Общински съвет са
разпределени мери, пасища и ливади. До 10 март в общината са постъпили 38
заявления.
Г-н Стоицев, докладва: За да можем да засегнем някои неща в предвид
законовите изисквания по

–

голямата

тежест

пада

върху

общините,

докато

областната управа ще съдейства и ще контролира някои от тези искания.
Г-жа Анна Цветкова, докладва: Знаем, че сектор животновъдство е изключително
труден сектор. Изисква изключително много работа, както по опазване на животните,
така и по стопанисването на площите. Затова всички институции трябва да окажем
максимална подкрепа на животновъдите. Значителна част от техните искания засяга
промяна в нормативната уредба. В нашата област най – големият проблем е това, че
през последните години животновъдите са изтласкани в страни. Затова трябва да
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обединим усилията си, за да ги подкрепим. Също така трябва да се съдейства
животновъдите да приведат фермите си според изискванията на Наредба 26, за да
извършват директни продажби на малки количества продукция. Идеята е да се
подкрепи

малкия

и

среден

бизнес.

На

Областния

консултативен

съвет

по

животновъдство, който се провежда всяка последна сряда от месеца, предлагам да се
канят и представители на другите институции, за да се стиковат действията и те да са
максимално полезни.
Г-жа Ирена Топалова подкрепи идеята на г-жа Цветкова. Всички земеделски
структури имат отношение към животновъдите. За първи път се запознава с някои от
исканията, свързани с дейността на ОД ССЗ и счита, че е необходимо институциите
да присъстват на този Областен консултативен съвет. Достъпа до мерките за
кандидатстване по програмата за развитие на земеделските райони е изключително
улеснен. Може да се даде всякаква информация. Заяви, че НССЗ – ТОО Перник са
постоянно на разположение на животновъдите.
Г-н Стоицев даде думата на г-н Евгениев, за да сподели подробно неговите
искания. Г-н Евгениев, докладва: Това, което е написано е крайно необходимо да се
извърши. Засегна въпросът защо в Черна гора е сменено предназначението на
постоянно затревените площи. Това, което притеснява всички животновъди е твърде
високата цена на изоставените площи. Трябва да се върнат постоянно затревените
площи. Слоя за допустимост – много животновъди са подали документи за слой за
допустимост за земи които са обработени и вече две години няма слой за
допустимост.
Към г-жа Йорданка Александрова – когато имате контакт с представители на
Министерство

на

земеделието

и

храните

сигнализирайте

за

неправомерното

наказание относно административните проверки на животните.
Към ОД „Безопасност на храните“ – относно Наредба 26 предлагам да се наложи
промяна. Който желае по Наредба 26 да си пусне молба и да се определи такса за
конкретна сума, и да се отива на място в дадения животновъден обект. Тъй като
животновъдните обекти не са модернизирани, а са стари сгради и не отговарят на
изискванията по съответната наредба. Също така изследването на сеното от тежки
метали не е необходимо, тъй като цената е изключително висока.
Г-жа Цветкова, докладва: Цената на постоянно затревените площи се определя с
решение на Общинския съвет на съответната община, не от Областна дирекция
„Земеделие“. Този слой се определя ежегодно със Заповед на Министъра на
земеделието и храните. Промяната на начина на трайно ползване за даден имот става
само и единствено с искане от собственика на имота. По отношение на общинските
имоти за промяна на начина на трайно ползване това е направено по искане на
собственика на имота, след решение на Общинския съвет. Искането за изключване на
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даден имот от слоя постоянно затревени площи става от собственика на имота до
Министъра на земеделието и храните. Той решава дали да бъде изключен този имот
от слоя постоянно затревени площи или не, и съответно издава заповед за това.
Областна

дирекция

„Земеделие“

носи

отговорност

за

стопанисването

и

предоставянето на земите от Държавния поземлен фонд. Да не се допуска земи от
Държавния поземлен фонд – пасища, мери или ливади да бъдат разорани или да
бъде

променен

начина

на

трайно

ползване.

След

промяната

на

Закона

за

собствеността и ползването на земеделските земи, когато са предоставени пасища,
мери или ливади на ползватели които нямат регистрирани животновъдни обекти или
животни, следва общините по отношение на общинските пасища, мери или ливади и
Областна дирекция „Земеделие“ да прекратят договорите с такива ползватели.
Областният управител притежава правомощията да контролира този ред. Относно
слоя площи допустими за подпомагане, този слой ежегодно се актуализира по
няколко направления – самолетно заснемане на територията и специализирани
теренни проверки извършени на място. Миналата година община Перник и община
Радомир имаха на 100 % такова заснемане. На територията на тези общини ни се
правени

специализирани

теренни

проверки

от

ОД

„Земеделие“.

Земеделци,

притежаващи площи, които попадат изцяло или частично в слоя площодопустими за
подпомагане има срок в който може да се подаде възражение и тези възражения да
се разглеждат в Министерството на земеделието и храните. Ако има някакъв проблем
може да се провери чрез системата за индивидуална справка по директни плащания
през сайта на Държавен фонд „Земеделие“.
Г-н Михайлов взе думата, заявявайки, че всички искания на г-н Евгениев трябва
да бъдат ясно подредени. Срещата е насочена в подкрепа на животновъдите.
Проблемите трябва да бъдат канализирани. Областна администрация не пише закони,
институциите работят по правила, които се спазват. Всички обвинения се доказват на
друго място.
Д-р Даниел Колев, взе думата: Инспекторите от ОД „Безопасност на храните“
винаги ще следят стриктно изпълняваната от тях работа. Винаги ще се отзовават на
консултации

за

каквито

и

да

било

въпроси

от

страна

на

животновъдите.

Произведеното от животните е храна и ОД „Безопасност на храните“ е органа, който
гарантира, че храната е безопасна и всеки един от нас трябва да консумира
качествена продукция. Необходимо е да се поддържат стандартите за хигиена и
добив на животинска продукция. Редно е да се продава на пазара качествена и
здравословна храна, това е ролята на агенцията, затова е създадена Наредба 26. По
отношение на фуражните проби, не е необходимо да се убеждават хората, че каквато
продукция яде животното, такава дава. Има много примери и случаи когато животно
консумирало заразена храна след това заразява и продукцията. В центъра за оценка

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

на

риска

се

спазват

строго

регламентите

относно

фуражните

проби

и

ОД

„Безопасност на храните“ се стреми да взима проби от храни с които се хранят по –
голям брой животни и съответно риска за вредни вещества в продукцията е по –
голям.

За

стандарта

на

животновъда

и

българския

гражданин

цените

за

изследванията наистина са високи, но това са пазарните условия. Това няма как да
бъде променено. Има заложен план и той трябва да бъде изпълнен.
Г-н Стоицев, докладва: Проблемите наистина са сериозни и са свързани с промяна
в нормативната база. Предлагам да се организира Областен съвет по земеделие,
когато се състави Парламент, за да могат да се изпратят систематизирани всички
предложения и искания за промяна. Областната управа ще съдейства винаги, когато
е необходимо със съдействието на всички останали институции. Ще се заемем с това,
да се отразят проблемите на по – високо ниво.
Г-н Стоицев попита членовете за някакви въпроси и коментари по отношение на
предвидените дейности, спомена още веднъж че Областна администрация – Перник
ще се включва в дейности винаги когато се налага и поради липса на въпроси от
страна на членовете благодари на присъстващите и закри работната среща.
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