
П Р О Т О К О Л 
 

№ 2 
 

гр. Силистра, 15.04.2013 г. 

 

 

 Днес 15.04.2013 г. в Областна администрация Силистра се проведе заседание 

на Областния съвет по земеделие (ОСЗ) при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане на постъпили в Областна администрация Силистра 

предложения от г-н Иван Петров - Председател на Областен браншови 

пчеларски съюз и  г-н Иван Добрев – Председател на Областен съюз на 

земеделските кооперации, относно предприемане на мерки за опазване 

на пчелните семейства от отравяне, и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.  

 

Заседанието се проведе в разширен състав, определен със Заповед № ОКД–

02-4/11.04.2013 г. на Областен управител на област Силистра. Присъстваха 15 от 

членовете на основния състав и 3 от членове на състава по привличане. По покана 

на г-н Николай Димов – Областен управител и Председател на ОСЗ, в заседанието 

взеха участие д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан, председатели на 

земеделски кооперации и пчелари, развиващи дейност на територията на област 

Силистра.  

След проверка на кворума заседанието беше обявено за открито.   

Не постъпиха предложения за промяна на дневния ред и той беше приет с 

явно гласуване, както следва: За – 18; Против – 0; Въздържали се – 0. 

 

По т.1 от Дневния ред г-н Димов прочете постъпилите на 09.04.2013 г. в 

Областна администрация Силистра предложения, с Вх. №№ 1-443-1, 1-443 от г-н 

Иван Петров – Председател на областен браншови пчеларски съюз и г-н Иван 

Добрев – Председател на Областен съюз на земеделските кооперации, относно 

предприемане на мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне, начините за 

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, и 

подписване на споразумение от взаимен интерес. 

Г-н Димов постави на обсъждане двете предложения. 

Първи думата взе г-н  Ралчев, който е  земеделски производител - пчелар. В 

началото на изказването си, той постави на вниманието на всички присъстващи 

тревожни данни за състоянието на сектор пчеларство. Г-н Ралчев конкретизира 



фактите с цифри: Област Ловеч – 50% от пчелните семейства са унищожени, а в 

района на Странджа се наблюдава т.нар. „Синдром на празния кошер“ – 100% 

ликвидиране на пчелите. Той апелира за намеса на държавата, с цел разрешаване 

на проблема, а като добър пример в тази посока посочи предприетите мерки за 

възстановяване на пчелните семейства в САЩ. Изразено беше и задоволство от 

политиката на ЕС, която лансира развитието на пчеларството. Припомнено бе, че 

унищожаването на пчелини има негативно отражение и върху продукцията на 

самите земеделски производители, тъй като съществено се нарушава процесът на 

опрашване на растенията. 

Г-н Ралчев отправи апел от името на пчеларите към всички земеделци – да се 

спазва стриктно законодателството, да се използват само разрешени препарати по 

време на химическата обработка на земеделските култури с наземна и въздушна 

техника, да не се използват препарати с неясен произход и с цел реклама на 

продукта. 

В заключение г-н Ралчев направи следните конкретни предложения: 

1. Да се използват препарати с къс период на действие; 

2. Часовият диапазон за третиране на площите да е от 19.00 ч. до 

05.00 ч.; 

3. Да се използва наземна техника; 

4. Собствениците и арендаторите, които отглеждат рапица да третират 

площите с нощни препарати. 

Д-р Димитър Стефанов в качеството си и на ветеринарен лекар, и на пчелар, 

призова да не се преувеличава проблемът с масовата смъртност на пчели, преди да 

се отчетат грешките, както на земеделците, така и на пчеларите. Д-р Стефанов 

акцентира върху необходимостта от утвърждаване, приемане и прилагане на „добра 

пчеларска практика“. Той с тревога съобщи, че проблемът, който е поставен на 

дневен ред, е изключително важен и не трябва да се омаловажава, тъй като тези 

пестициди попадат в меда и по този начин се застрашава здравето на хората и най-

вече на децата.   

Г-н Иван Добрев разясни, че разрешените препарати за нощно пръскане по 

време на цъфтеж са три. Той изрази мнение, че най-добрият вариант е да се 

използва надземна техника за пръскане в часовият диапазон от 5.30 ч. до 9.30 ч, 

като по негови изчисления за такъв период се обработват около 4 хил. дка. Г-н 

Добрев остро отхвърли тезата за нощно пръскане, като се аргументира, че този 

процес е рисков за механизаторите. Той съобщи, че в практиката има случай на 

пострадал работник и занапред не би рискувал живота и здравето на хората си. В 

заключение г-н Добрев обобщи, че най-безопасен и ефикасен начин за извършване 



на пръскане е използването на надземната техника в посочения от него часови 

диапазон. 

Г-жа Велика Славова – Председател на ЗК „Нива 93“ взе думата, в качеството 

си на земеделски производител, който обработва около 30 хил. дка земеделска земя 

/рапица и трайни насаждения/ и е собственик на 500 кошера пчели. Тя сподели, че е 

от изключителна важност да се постигне споразумение от взаимен интерес между 

страните и да се завиши контрола от страна на компетентните държавни органи по 

време на пръскане на културите във фаза цъфтеж. Г-жа Славова обясни, че няма 

създадена добра организация между земеделските производители /пчелари, 

производители на цъфтящи култури/ и  институциите. Тя описа хаоса по време на 

пръскане, като добави, че се налага лично да прави опити да осъществи контакт с 

лицата, които пръскат, за да опази пчелините. Г-жа Славова изрази и опасението си, 

че дори и днешната среща да завърши с постигането на споразумение, липсата на 

контрол по изпълнението му  ще го обезсмисли. 

Г-н Димов взе думата като уточни, че съгласно българското законодателство 

контролен орган е Областна дирекция по безопасност на храните. Той напомни на 

всички присъстващи, че земеделските производители и пчеларите трябва стриктно 

да спазват разпоредбите на Наредба № 15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазването 

на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Областният 

управител добави, че  за  третиране с инсектициди и вегетационни хербициди на 

територията на област Силистра следва да бъдат подбирани препарати и продукти, 

включени в списъка или регистъра по чл. 8 от Наредба № 15/08.04.2004 г., с оглед 

на тяхното минимално вредно въздействие върху пчелните семейства и с възможно 

най-кратък карантинен срок. Г-н Димов посочи също, че ако стриктно се прилага в 

практиката чл. 9, ал. 1 от Наредба № 15/08.04.2004 г. тези проблеми, които стоят на 

дневен ред ще бъдат отстранени. 

Г-н Никола Слатински – Управител на „Н. Слатински“ ЕООД – с. Ситово 

сподели опита си и изрази мнение, че между него и пчеларите на територията на с. 

Ситово е постигнат необходимия баланс. Когато предстои третиране на заетите с 

цъфтящи насаждения площи, той лично уведомява пчеларите и по този начин се 

предпазват пчелните семейства.  

Областният управител изрази задоволството си от този факт и насърчи всички 

останали да последват техния пример.   

Г-жа Петра Пенчева – Председател на ЗК „Изгрев“ с. Белица постави въпроса 

с определянето на месторазположенията на пчелините. Тя отправи питане за 

контролирането на  този процес.  



Д-р Стефанов отговори, че тези въпроси се уреждат със Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. Той обобщи, че пчелините, които са  

разположени по начин, различен от описаните в нормативния акт са незаконни. 

След приключване на дискусията, г-н Димов призова земеделците и 

пчеларите да приемат съвместна декларация, с която да се постигне баланс между 

тях. Той прочете изготвения вариант на Декларация от юристите на Областна 

администрация: 

1. Земеделските производители и пчеларите от област Силистра 

декларират стриктно да спазват разпоредбите на Наредба № 15 от 

08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от 

отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, 

дезинфекционни и дезинсекционни дейности, наричана по-долу Наредба № 

15/08.04.2004 г. 

 

2. При изпълнение на задължението си по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 

15/08.04.2004 г., възложителите на авиационно третиране или третиране с 

инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника в област 

Силистра следва да уведомят и председателя на Областния браншови 

пчеларски съюз - Силистра, както и председателите на Общинските 

пчеларски организации в област Силистра /ако има изградени такива/, 

които своевременно да съобщят дадената информация на собствениците на 

пчелини в съответния район, като при възможност земеделските 

производители уведомят и лично пчеларите в района на пръскане.  

 

3. За третиране с инсектициди и вегетационни хербициди на 

територията на област Силистра следва да бъдат подбирани препарати и 

продукти, включени в списъка или регистъра по чл. 8 от Наредба № 

15/08.04.2004 г., с оглед на тяхното минимално вредно въздействие върху 

пчелните семейства и с възможно най-кратък карантинен срок. 

 

4. Апелираме към всички земеделски производители обработващи 

земи на територията на област Силистра да се присъединят към настоящата 

декларация и спазват поетите ангажименти.  

 

Не постъпиха предложения за изменение или допълнение на Декларацията и 

тя беше единодушно приета от всички присъстващи на заседанието.  



В заключение, Областния управител изказа задоволството си от факта, че и 

двете страни търсят начини за постигане на разумен баланс. Той уточни, че приетата 

Декларация ще бъде разпространена чрез медиите и чрез председателите на 

браншовите организации, за да стане достояние на всяко заинтересовано лице. 

В края на заседанието г-н Димов призова земеделските производители да се 

присъединят към инициативата да се подпомагат даровити деца от семейства в 

затруднено материално положение, чието начало беше поставено през 2012 г. Той 

благодари на земеделските производители за проявената активност по време на 

националната кампания „Да изчистим България за един ден“ 2012 г. и обяви, че 

датата на инициативата за 2013 г. е 20 април. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Приет дневен ред. 

2. Приета  Декларация за поемане на ангажименти. 

 

 

 

Председател:             /П/ 

/НИКОЛАЙ ДИМОВ/ 

 

 

Секретар:                  /П/ 

      /РАДОСТИНА ИВАНОВА/ 


