
П Р О Т О К О Л 

 

№1 

гр. Силистра, 17.02.2012г. 

 

 

 Днес 17.02.2012 г. в Областна администрация-Силистра се проведе заседание на 

Областния съвет по земеделие (ОСЗ) при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на дневния ред. 

2. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Областния 

съвет по земеделие. 

3. Дейности на Областна служба за съвети в земеделието по мерки от 

Програмата за развитие на селските райони. 

4. Подпомагане на земеделските производители от Държавен фонд 

„Земеделие“ Областна дирекция Силистра за 2011г. и очаквания за 2012г. 

5. Други. 

Заседанието се проведе в разширен състав, създаден със Заповед № ОКД–02-

3/03.02.2012г. на Областен управител на област Силистра. Присъстваха всички членове 

от основния състав с изключение на г-н Ашкън Салим – гл. специалист „Земи и мери“ в 

община Главиница и всички членове от състава по привличане. По покана на г-н 

Николай Димов в заседанието взеха участие и председатели на земеделски кооперации, 

представители на сдружения и асоциации в сферата на земеделието, развиващи дейност 

на територията на област Силистра. 

След проверка на кворума заседанието беше обявено за открито от г-н Николай 

Димов – Областен управител и Председател на ОСЗ. Той приветства присъстващите и 

изрази убедеността си, че ОСЗ ще е ефективен, работещ консултативен орган за 

разрешаване на конкретни проблеми и за облекчаване на административните пречки 

пред земеделските стопани, а не просто формална структура.  

По т.1 от Предварителния дневен ред, постъпиха две предложения за промяна, 

които бяха поставени на вниманието на присъстващите от г-жа Радостина Иванова – 

секретар на ОСЗ:  

1. Предложение за промяна в текста на т.3 от г-жа Ванушка Петкова – главен 

експерт в Областна служба за съвети в земеделието: 

Дейности на Областна служба за съвети в земеделието по мерки от 

Програмата за развитие на селските райони. 



2. Предложение за промяна по т. 4 от г-жа Христина Николова – 

Административен директор ДФ „Земеделие“ ОД Силистра: 

Подпомагане на земеделските производители от Държавен фонд 

„Земеделие“ Областна дирекция Силистра за 2011г. и очаквания за 2012г. 

Дневният ред, с внесените предложения за промени, беше приет с явно 

гласуване, както следва: За – 23; Против – 0; Въздържали се – 0. 

 

По т.2  от Дневния ред, г-н Николай Димов направи предложение за промяна в 

текста на чл.8, ал.5 от Проекта на Правилника за организацията и дейността на ОСЗ, 

както следва: 

На заседанията могат да се канят и непредвидени в ОСЗ държавни 

институции, юридически и физически лица имащи отношение към разглежданите 

въпроси. 

Правилникът за организацията и дейността на ОСЗ, с внесеното предложение за 

промяна, беше приет с явно гласуване: За – 23; Против – 0; Въздържали се – 0. 

 

По т. 3 г-жа Ванушка Петкова - главен експерт в ОССЗ представи отчетна 

информация за дейността на службата. В изложението си тя обяви, че през изминалата 

2011г. в областният им офис, консултации са получили общо 771 земеделски 

производители. По Мярка 112 - „Създаване на стопанства на млади фермери" (2008-

2009) са били одобрени 81 млади фермери, като сумата по проектите е на стойност 3 

960 000 лв. По мярката „Агроекологични плащания" за периода 2008-2010 г. са 

одобрени 59 заявления. Нови 18 са подадени през 2011 г., като г-жа Петкова внесе 

уточнението, че  кандидатите по мярката имат 5-годишен ангажимент главно в 

направление „Биологично земеделие" - растениевъдство или пчеларство. Сумата, която 

те ще получат през този период е в размер над 2 000 000 лв. 

Г-жа Петкова уведоми присъстващите, че по инициатива на Областния 

управител вече се провеждат информационни кампании и срещи с бенефициентите по 

мярка 141 от Програмата за развитие на селските райони. Тя отчете, че това е една 

много ползотворна стъпка по отношение на това да се подпомогнат информационно и 

експертно малките земеделски производители, тъй като финансовите средства по 

мярката са предназначени именно за тях.  

 

По т. 4 от Дневния ред, г-н Димов даде думата на г-н Нуридин Испа – Началник 

отдел „Прилагане на мерки и схеми за подпомагане“ в ОД на ДФ „Земеделие“ 



Силистра, който представляваше г-ца Христина Николова – Административен 

директор на ДФ „Земеделие“ – ОД Силистра.  

Г-н Испа  представи обобщени данни за подпомагането на земеделските 

производители от Държавен фонд „Земеделие" през 2011 г. Той съобщи, че  за цялата 

2011 г. ОД Силистра е осъществявала държавно подпомагане, в т.ч. безвъзмездна 

помощ и краткосрочно кредитиране, по реда и условията на общо  четири кредитни 

линии, четири схеми за държавни помощи и една схема за минимални помощи – де 

минимис. Общият размер на усвоените средства по тях от земеделските производители 

чрез ОД Силистра през 2011 г. е 1 46 млн. лв., от които 183 572.34 лв. под формата на 

държавна помощ и 905 431.76 лв. за кредитиране на дейности за подпомагане на 

производство на земеделска продукция. 

 

По т. 5 от Дневния ред: 

Г-н Калушев отправи запитване към г-н Испа свързано с изясняване на 

причините за   неизплащане на субсидиите. 

В отговор на въпроса г-н Испа изрази становище, че най-често причината за 

проблема е в застъпването на очертаните площи. 

Г-н Димов увери присъстващите, че той лично се ангажира да съдейства за 

директен контакт с ДФ „Земеделие“ за да се уточняват и своевременно отстраняват 

причините, поради които не се изплащат субсидиите. След дискусия по темата се 

изясни, че информация относно възникване на проблеми, свързани с националните 

доплащания, произтичащи от застъпване на очертани площи ще се събира и обобщава 

от местните сдружения и асоциации на земеделските производители и ще се предоставя 

на Областния управител.  

Г-н Димов постави на вниманието на присъстващите темата за възможностите за 

развитие на поливното земеделие на територията на област Силистра. Той  съобщи, че 

вече е факт първото за област Силистра - учредено Сдружение за напояване и даде 

думата на г-жа Петра Пенчева – член на Учредителния комитет на сдружение за 

напояване „Изгрев“ – с. Белица.  

Г-жа Петра Пенчева разясни накратко процедурата по учредяване на 

сдружението и предмета на дейност. 

Единодушно бе изразено мнението, че поливното земеделие е рентабилно, но 

усилията трябва да се насочат не към възстановяване на остарялата и неефективна 

инфраструктура, а към запазване на водоизточниците, и създаване на условия за 

капково напояване. В тази връзка г-н Димов се ангажира да организира тематична 



среща между крупни земеделски производители и експерти от Министерство на 

земеделието и храните, които да разяснят вариантите за ползване на Сдруженията за 

напояване. 

Г-н Димов уведоми присъстващите, че с Вх. № 1-256 от 14.02.2012г. в Областна 

администрация Силистра е постъпила Докладна записка от проф. д-р Мария Димитрова 

– Директор на „Опитна станция по кайсията и земеделието-Силистра“ДП, с която тя 

моли за съдействие за запазването на Опитната станция.  

д-р Мария Димитрова от своя страна заяви, че основание за изготвянето на 

докладната записка е Проекта за промяна на Закона за селскостопанската академия, в 

който се предвижда да се закрият 6 опитни станции, една от които е станцията в 

Силистра. Проф. Димитрова заяви, че тя е провела много лични разговори с 

институции, имащи отношение по проблема и е получила уверението им, че статута на  

„Опитна станция по кайсията и земеделието-Силистра“ ДП се запазва.  

В края на заседанието г-н Димов представи на вниманието на земеделските 

производители идеята си за учредяване на фонд от Асоциации и земеделски 

производители, който да подпомага даровити деца от семейства в неравностойно 

положение. Той доразви идеята си като обясни, че целта на фонда за стипендии ще е 

тези деца да бъдат подпомогнати при кандидатстване и обучение във висши учебни 

заведения.  

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Приет дневен ред. 

2. Приет Правилник за организацията и дейността на Областния съвет по 

земеделие. 

 

Председател:   /П/ 

/НИКОЛАЙ ДИМОВ/ 

 

Секретар:    /П/ 

/РАДОСТИНА ИВАНОВА/ 


