СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ОТРАСЪЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БОЛЯРОВО ЗА СТОПАНСКАТА 2015-2016 ГОДИНА И МЕРКИ ЗА НЕГОВОТО
РАЗВИТИЕ

Земеделието като приоритетен отрасъл в икономиката на общината
заслужава особено внимание и грижи. Като основен поминък на населението,
земеделския отрасъл осигурява над 70 % от доходите на местните жители и
осигурява трудова заетост на 40-50 % от заетите в общината. Обработват се около
95 % от обработваемите площи. В голяма част от землищата, като Болярово,
Ст.Караджово, Ружица, Дъбово, Попово, Златиница, Мамарчево, Голямо Крушево,
Вълчи Извор над 90% от обработваемите площи се стопанисват - главно от
утвърдили се по-големи арендатори и частни фермери. През последните две
стопански години активно се оползотворяват обработваеми земеделски масиви в
землищата на селата:-Воден, Шарково, Денница, Оман, Камен връх и Горска
Поляна. Малко са обработваните земеделски земи в землищата на селата - Ситово,
Иглика, Странджа, Крайново.
През настоящата 2015/2016 стопанска година в общината регистрираните и
пререгистрираните земеделски производители по Наредба 3 са 336 юридически и
физически лица с общо договорирани площи 288650дка. От тях 169 са
регистрирани със земя, 151-ма са отглеждащите на животни от които 71 бр. са
смесените растениевъдно-животновъдни стопанства. Към 30.04.2016 г. в ИСАК за
подпомагане по схемите и мерките за плащане на площ и за отглеждане на животни
са постъпили 314 бр. заявления с 293750 дка земя, включително пасища и мери.
Специализацията на отрасъла е главно производство на зърнено-житни
култури. Отглеждат се още - маслодаен слънчоглед, царевица, малко зеленчуци,
трайни насаждения – лозя, сливи, орехи и бадеми. Не малък е делът на
техническите култури - кориандър, метла и особено рапица.
През настоящата стопанска година в общината по официални данни от ОбС
”Земеделие” гр.Елхово офис Болярово са засети общо 112000 дка с есенници,
представляващи 68,2 % от общо обработваните площи. От тях най-голям дял има
пшеницата - 71600 дка , с около 4000 дка повече от миналата стопанска година. С
ечемик са засети- 5.100 дка с 3000 по-малко от миналата стопанска година; с рапица
-27500 дка и есенен кореандър-5400 дка. в повече съответно с 1500дка. за
пшеницата и 3000 декара по-малко от миналата стопанска година за кориандъра.
Пролетниците по данни на службата са: - овес 720 дка., маслодаен
слънчоглед -38200 дка с 2000 в повече от миналата стопанска година ; пролетен
кориандър – 1500 с 1000 дка по малко от миналата стопанска година , метла -2800
дка; царевица за зърно 660 дка.
Размерът на лозовите насаждения е 1950 дка, от които 1400 дка. се
стопанисват от арендатори и 550 дка от частни лица. Отглеждат се още 1790 дка.
сливи, от които 1301 дка. от арендатори и 489 дка. от частни лица. Само 100 дка. от
ябълките, орехи 206 дка. и 46 дка бадеми се отглеждат от частни лица. Новост за
земеделието в община Болярово е създаденото насаждение от лавандула от 200
декара през 2015г. в землището на с.Голямо Крушево. От 2013г. в землището на
село Воден са създадени 680 декара насаждения от култивирани билки състоящи от
15 вида като 11 от тях са многогодишни.
До 2015г. зеленчукопроизводството се развиваше предимно в личните
дворове и частично от регистрирани змеделски производители върху арендована

земеделска земя. Произвеждат се традиционните видове зеленчуци в ограничени
количества, съобразно търсенето в района на общината и извън нея. През миналата
и особено през настоящата 2016г. зеленчукопроизводството заема определящ дал
от растениевъдството в общината с плащ от над 2000 дка. със засетите площи от
1020дка. със зимен грах, 960дка. нахут и 360дка. фасул полски. Това са култури
изискващи високо технологично познание на технологията им за отглеждане
много добро оборудване с техника, която е специфична за тях.
Независимо от неблагоприятните природо-климатични условия –
земеделските стопани извършиха срочно и качествено засяване на есенните
култури. Засяха се добри сортове качествени и обеззаразени семена. На много места
се извършиха повече от необходимите предсеитбени обработки. Нормалните
температури и валежите от дъжд и сняг през зимните и пролетни месеци нанесоха
частични поражения на есенните посеви. Нямаше данни за пропаднали площи, от
наблюдения на много места посевите се развиха нормално.
Въпреки и преовлажнените площи торенето и подхранването на есенниците
се проведе навреме.Наторени бяха на 100% всички посеви с качествени торове,
приз месеците март и април се извърши и коригиращо торене и подхранване на
преовлажнените площи.
Успешно се проведе и борбата с плевилите и неприятелите, на есенниците.
Напръскани бяха 58760 дек. с пшеница и 7650дка.ечемик третирани са и 21800 дка
с рапица и 8200дка. с зимен кориандър.
Падналите валежи през месец април и началото на месец май подобриха
влагата в горния почвен слой и допринесоха за много добрите условия за развитие
на есенниците и очакванията са рекордни добиви на зърно от последните пет
години. Себестойността на зърното приз настоящата 2016г. се очаква да бъде по
голяма от миналогодишната поради многократното третиране на посевите с
инсектициди, за да се предпазят посевите от многобройните гъбни болести и
неприятели, дължащи се на честите превалявания.
За разлика от есенната, пролетната кампания се проведе при
неблагоприятни климатични условия породени от честите превалявания още от
месец март и продължило до месец май. Всички площи с пролетници бяха
наторени предсеитбено и третирани с най съвременните почвени хербициди.
Грижите през вегетацията бяха на много високо технологично ниво използваха се
съвременни пестициди за борба с плевелите болестите и неприятелите и
резултатите се очакват да са много добри.
Тревожни и все още неясни са пазарните условия за тазгодишната реколта,
като се има предвид високите цени на вложените семена, горива, торове, препарати
и хербициди, оскъпяващи производствената цена на зърното и другата
растениевъдна продукция. Решението на земеделското министерство да намали
акциза на горивата за земеделските производители
облекчи разхода по
прибирането на реколтата. . Все още липсата на достатъчно складова база и условия
за съхраняване ще принуди много от по-малките зърно-производителите да
продават продукцията си непосредствено след прибирането на сравнително ниски
цени, под себестойността. Изградената съвременна складова база от някой зърно
производители им дава възможност да продават когато цената е най благоприятна.
В средата на месец май земеделските стопани приключват пролетната сеитба на
полските култури и в момента усилено се разсаждат разсадите за средно ранното и
късно зеленчукопроизводство.

Признателност за спазването на технологията при отглеждането на културите
от арендаторите от община Болярово е изградените 5 броя опитни полета за
изпитание на отделните сортове от водещи фирми и институти от цялата страна.
За изпитание се подлагат сортове главно от културите пшеница, ечемик,
слънчоглед и рапица в землищата на гр.Болярово и селата Мамарчево,
Ст.Караджово, Голямо Крушево и Попово.
Настъпиха промени в развитието на животновъдния отрасъл, свързани с
изискванията на европейските системи за самоконтрол и добиване на безвредни с
високо качество животински продукти.Това доведе до ликвидиране на личното
животновъдство и създаване на по-големи животновъдни ферми, отговарящи на
европейските стандарти. Все повече се утвърждава тенденцията за намаляване броя
на отглежданите животни в общината На този етап общия брой на говедата е 4443,
отглеждани в 73 ферми и месодайно направление се отглеждат 1100 говеда в 25
животновъдни обекта, останалите т.н. заден двор лично стопанство. Най-голям
брой говеда се отглеждат в землищата на селата- Ситово, Попово, Странджа,
М.Шарково, Болярово и Воден.
През 2015 година в община Болярово се наблюдава тенденция на спиране
намаляването броя на овцете и козите в общината за разлика от предходните 20132014 години. Отглеждат се 7550 броя овце в 79 ферми имаме 43 обекта в т.н. заден
двор лично стопанство 365 животни, при козите се отглеждат в 15 ферми 806 броя
кози и 1220 броя животни в т.н. заден двор лично стопанство.
Повече овце и кози се отглеждат в Шарково, Болярово, Крайново, Воден и
Ст.Караджово.
Наблюдава се срив и в подотраслите - свиневъдство, птицевъдството и
зайцевъдството, поради все по-застаряващото население в общината, трудоемкостта
и скъпите фуражи, необходими за отглеждането на животните.
Пчеларството е един от приоритетните животновъдни подотросли. В
общината са регистрирани общо 97 пчелари с 5263 пчелни семейства.
Общинското ръководство целогодишно оказва съдействие на ветеринарните
органи за провеждане на задължителните ветеринарно-санитарни мероприятия по
Закона за ветеринарното дело, като осигурява общи работници за всяко
мероприятие по селища. Ежегодно се организира обезпаразитяване на дребния
рогат добитък в някои от селищата, като Болярово, Воден, Попово, със
съдействието на общинското и кметските ръководства.
Проблемите в земеделския отрасъл в общината са постоянна грижа на
общинското ръководство и общинската администрация. Ежегодно общината
предоставя на всички отглеждащи животни да кандидатстват за общински мери и
пасища за участие в Схемата за единно плащане на площ и доплащанията за
необлагодетелствани райони в 12 от землищата на общината. На база подадени
молби от животновъдите и чрез проведените търгове са отдадени под наем 51534
дка мери, пасища, ниви и ливади за срок от 5 години.Отдадени са още - 4266 дка
под аренда обработваеми земи общинска собственост.
Макар и почти 300 хил.дка. обработваема земя хиляди декари мери и пасища,
200878..дка. гори държавен и общински фонд големия брой земеделски
производители над 290 бенефициента, голямата територия но Община Болярово
отдалечеността на землищата от общинския и областния център важността на
земеделския отрасъл за икономиката на Общината. Министерството на земеделието

през 2013г. закри ОбСЗ гр.Болярово създаде офис, които не отговаря на нуждите на
земеделските производители и гражданите от Община Болярово.
Съгласно разпоредбите на чл.34 от ЗСПЗЗ на подадените жалби и молби за
неправомерно обработвани частни земеделски земи се извършват проверки и при
констатирани нарушения, компетентно и своевременно се извършват съответните
процедури за отнемане на имотите от нарушителите и връщането им на техните
собственици или наследници.
Опазването на селскостопанските имоти е важна грижа не само на стопаните
и общинската и кметските институции, а грижа на цялата общественост.
Наложилите се пазарни условия, както и законовите разпоредби изискват
съвместни усилия и средства за преодоляване на допусканите разхищения от хора,
нехаещи за невъзвратимите загуби при нанасяне на щети по селско стопанската
продукция. При такива случаи във връзка с подадена молба или жалба, съгласно
разпоредбите на ЗОССИ, назначена комисия от Кмета на общината извършва
проверки. При известни нарушители изготвя протоколи за констатираното
нарушение и прави оценка на нанесените вреди. От началото на 2016г. до края на
месец март са получени 3 броя жалби за нанесени щети по земеделските култури и
искане за назначаване на комисия за определяне размера и стойността на
нанесената щита. Всички жалби и сигнали са посетени на място в засегнатия
земеделски имот и е направена оценка от специалистите на общината и се е
стигнало до споразумение между страните само една оценка се оспорва по съдебен
път от нарушителя.
Стратегическото местоположение на
нашата община, релефа,
икономическата изостаналост, както и демографския срив я характеризират като
изостанал граничен и изостанал селски район. През последните години работата
на определени звена от администрацията е свързана с активното им участие в
мероприятия, свързани с изготвянето на Правителствени програми и проекти,
касаещи развитието на нашия регион. В Общинския план за развитие и
специализираните програми приоритетно се включват обекти, обслужващи
земеделския отрасъл. На провежданите срещи с населението специалистите от
отрасъла компетентно разясняват принципни въпроси, залегнали в Програмата за
развитие на селските райони, както и възможностите за участие в проекти по
оперативните програми на Правителството, финансирани от европейските
фондове. Установиха се трайни взаимоотношения на голяма част от местните
зърнопроизводители и фермери с областните ръководства и различните
асоциации и отраслови сдружения.
Изградения от Община Болярово електрона везна с товароподемност 50 тона
се използва от всички земеделски производители от Общината на преференциални
цени, а функциониращия вече четири години Общински пазар в гр. Болярово
ежеседмично събира зеленчукопроизводители и търговци не само от Общината, а
от цялата Ямболска област. В общинския план за развитие е предвиден
изграждането на информационен център, който да обслужва главно земеделския
отрасъл, но липсва
инициатива от страна на зърнопроизводители и
млекопроизводители за създаване на местни браншови сдружения и асоциации,
които да обединяват и осъществяват общите цели и интереси на всички
производители. Ръководството на общината може да оказва съдействие при
организиране и учредяване на общински или междуобщински браншови звена,
стига да има инициатива от самите производители.

МЕРКИ

За подпомагане на земеделските производители в община Болярово
1.Общинската администрация да продължи работата по подготовка,
утвърждаване и реализация на обществено значими проекти за земеделския
отрасъл.
Срок постоянен
Отг.Кмета на общината
2.Да се активизира дейността на специалистите в общинската администрация
по подготовка на проекти, които ще се финансират по линия на Програмата за
развитие на селските райони/ПРСР/ 2014-2020г.свързани с обновление и
развитие на селищата в общината в направление инфраструктура.
Срок постоянен
Отг.Кмета на общината и кметове
и кметски наместници
3.Да продължи приоритетно подпомагане на земеделските производители –
растениевъди и животновъди с отдаване под наем земеделски земи, мери и
пасища общинска собственост, с цел включването на всички стопани в
Системата за единно плащане на площ и други компенсаторни плащания от ЕС.
Срок постоянен
Отг.Кмета на общината
Гл.експерт „УС и ТУ“
4.Да предостави на заинтересовани лица свободни, неизползваеми общински
сгради и общински терени за създаване на земеделско производство, ремонтни
услуги, занаятчийство и други видове дейности, които се финансират по
Програмите на ЕС за развитие на селските райони .
Срок постоянен
Отг.Кмета на общината
Гл.експерт „УС и ТУ“
5.Да се насочат усилията и съдейства на предпиемачи , които искат да изградят
предприятия за преработка на селско стопанска продукция за да може общината
от износител на суровини да стане износител на готова продукция.
Срок постоянен
Отг.Кмета на общината
6.Общинската администрация да окаже съдействие на земеделските
производители, желаещи да се обединят за създаване на браншови организации
на производителите чрез подпомагането им по ПРСР с цел решаване на общите

проблеми- пазарна прозрачност, доходност, доставки, спазване на добрите
земеделски практики, информираност и др.
Срок м.септември 2016г.
Отг.Зам.кмета на общината
7.Общината съвместно с НПО да подготви и защити проект за изграждането
на общински консултантски информационен център с цел оказване на
съдействие,информиране и даване на експертна помощ във връзка с условията
при прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
година.
Срок м.март 2017г.
Отг. Кмета на общината
8.Да се организират и провеждат повсеместни срещи на местните стопани с
експерти от областно и централно ниво във връзка с предвидените мерки по
всички оси и мерки на ПРСР обучение на земеделските производители на
територията на община Болярово за новите практики в селското стопанство и
приложението на биологичното земеделие .
Срок постоянен
Отг.Кмета на общината,кметове
и кметски наместници
9.Община Болярово да предоставя собствена база за откриване на ветиренарна
аптека и магазин за резервни части за селско стопански машини поради
отдалечеността на общината от областния център.
Срок м.октомври 2016г.
Отг.Кмета на общината
Гл.експерт „УС и ТУ“
10.Да се организират срещи между земеделските производители растениевъди
и животновъди пашуващи животни за решаване на проблеми възникващи между
тях за съответното землище на територията на Община Болярово.
Срок м.ноември 2016г.
Отг.Кмет на община и
Кметски наместници
11.Да се организира сеща между пчеларите и арендаторите от Община
Болярово за запознаване с нормативните документи за работа с пестициди и
опазване на пчелните семейства.
Срок м.март 2017г.
Отг. Кмета на общината,
Кметове , кметски наместници
Специалисти от отдел „УС и ТУ“

12. Да се представи на жителите и гостите на гр.Болярово изложба от пчелни
продукти произведени на територията на Община Болярово на празника на град
Болярово 26.10.2016 година.
Срок м .октомври 2016г.
Отг.Кмета на община и
Председател Пчеларско
Дружество „Детелина“
Гр.Болярово.
25.05.2016 г.
гр.Болярово

