ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо -румънска работна група в областта на земеделието,
проведено на 20.01.2012 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
Заседанието беше открито от г-н Веско Маринов - заместник областен управител на
Област Русе и председател на Съвместната българо -румънска работна група в областта на
земеделието.
Г-н Маринов приветства присъстващите и представи участниците в срещата от
българска страна. Сред тях бяха съучредителят на Съвмес тната българо-румънска група и
изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус''. директора на Областна
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Русе. директора на Областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие”, Разград, директора на Областна дире кция „Земеделие”, Русе и
др. Сред присъстващите беше и г-н Иван Григоров - досегашен председател на Съвместната
група и настоящ заместник-кмет на Община Русе След представянето г -н Маринов даде думата
на г-н Йонел Мускалу - администратор на окръг Гюргево. От своя страна г-н Мускалу
поздрави присъстващите и представи участващите от румънска страна. Той изказа съжаление,
че не присъстват представители на институцията, съответстваща на българската агенция по
безопасност на храните, което беше обяснено със случ ващия се конфликт в съседна Румъния.
На заседанието присъства г-н Тудорел Цоне - заместник-председател на Окръжен съвет
Гюргево. Той изказа благодарност за възможността да участва в срещата, като благодари и на
представителите на медиите от двете страни. Г-н Цоне отбеляза, че предварително се е
запознал с темите и въпросите и счита, че те са важни и интересни. Подчерта, че за Румъния
последните години в областта на ветеринаро -медицинската дейност и отглеждането на
животни са много тежки. Г-н Цоне изказа становище, че в Румъния вместо да се подкрепят
ветеринарните лекари, по- скоро им се пречи. Като конкретен пример в това отношение посочи
протичащата среща, на която е трябвало да присъстват представители на ветеринарните
лекари, но превес е взела политиката и такива не са пристигнали за срещата. Въпреки това, г -н
Цоне съобщи, че до няколко минути се очаква да дойде ветеринарен лекар от Румъния, който
да вземе участие в срещата.
Г-жа Лили Ганчева - изпълнителен директор на Асоциация Еврорегион Данубиус
отбеляза, че темата обект на разглеждане на днешното заседание не е съвсем непозната за
участниците, тъй като в рамките на други дискусии са се обсъждали подобни въпроси и
Г-н Веско Маринов представи дневния ред и даде думата по първа точка на г -н
Андриан Райков - директор на Областна дирекция по безопасност на храните, Русе. Г -н Райков
презентира структурата и дейността на Областна дирекция по безопасност на храните, Русе.
По втора точка от дневния ред думата беше дадена на г -н Николай Ненов- началник-отдел в
Областна дирекция по безопасност на храните Русе, който представи Отдел „Здравеопазване и
хуманно отношение към животните. По трета точка -

„Представяне на отдел Растителна защита и контрол на продуктите за растителна защита и торове”
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думата взе г-н Йордан Маринов - началник-отдел в Областна дирекция по безопасност на храните,
Русе. Последната точка от дневния ред - представяне на Отдел „Контрол на храните” беше очертана
от г-н Георги Дяков - началник-отдел в Областна дирекция по безопасност на храните, Русе.
След изчерпване на дневния ред беше преминато към дискутиране на представената
информация.
Г-н Цоне попита в България как се осъществява контрол върху качеството на земеделските
продукти, след като разполагаме с регистрирани лаборатории, в които се извършва контрол на
качеството на почвата. Г-н Йордан Маринов отговори, че диагностичната лаборатория по
растителна защита в случая не извършва анализи отнасящи се до качеството на пресни плодове и
зеленчуци. Обяснено беше, че проби от растения се вземат и се извършва анализ за заболявания или
болестни неприятели, но не и за качество.
От румънска страна беше поискана повече информация за работата на ветеринарните лекари
в България. Г-н Цоне зададе въпрос за това как е организирана дейността на ветеринарните лекари у
нас. Г-н Райков и г-н Ненов посочиха, че в България ветеринарните лекари са обединени в съюз.
Всяка година се правят събрания, на които за всяка област се определят участъци, които са
утвърдени от ОДБХ. За всеки участък отговаря по един лекар, като този участък може да включва
едно или повече населени места. Всеки лекар, който отговаря за участък ежегодно подписва договор
с ОДБХ за изпълнение на предвидената програма. Г-н Цоне поиска уточнение, значи ли това, че на
лекарите се заплаща за това, което фактически извършват. Г-н Ненов отбеляза, че контролът се
извършва на териториален принцип, а не на брой животни.
Г-н Цоне засегна и въпроса за болестта по свинете и птичия грип. Той подчерта, че това е
много важен и сериозен проблем, тъй като той може да засегне икономиката на страната, спирайки
износа. Г-н Ненов също потвърди сериозността на въпроса, подчертавайки, че в Област Русе има 4
свинеферми.
Г-н Дорин Палку напомни на присъстващите за решението на Европейската комисия. Той
подчерта, че вместо да отпадне в края на 2011 г., забраната е удължена до 31.12.2013 г. и това е
причина фирмата на г-н Сураки да работи с месо от диви прасета.
Г-н Ненов попита румънските си колеги дали извършват ваксинация на диви свине, като
каза, че у нас това става с помощта на ловни дружинки. Отговорът на специалистите от Румъния
беше, че те не извършват такива ваксинации, защото са се преборили със болестта.
Повдигнат беше и въпроса какво се случва със страничните животински продукти и
субпродуктите от животни. От дискусията стана ясно, че този проблем не е изцяло решен
Г-н Николай Ненов зададе въпрос на румънските си колеги как е организирана при тях
идентификацията на селскостопански животни, каква електронна система имат и на какъв период се
актуализират данните. Присъстващия ветеринарен лекар от Румъния посочи, че данните се въвеждат
ежедневно и на три месеца се актуализират.
Г-н Йонел Мускалу напомни на присъстващите, че на 10.02.2012 г. ще се навършат две
години от създаването на Съвместната българо-румънска група. Той подчерта

2

важността на тази група, като посочи конкретен пример за това. Благодарение на Съвместната
Българо-Румънска работна група бизнесмен от Румъния е осъществил контакт с българска фирма,
която се занимава с отглеждането щрауси. Също така румънска фирма е дала поръчка за компос на
гьбозавода в с. Красен. Г-н Цоне предложи да се създаде работна група от представители на
ветеринарни лекари от България и Румъния. Накрая г-н Мускалу представи на присъстващите г-н
Петре Мимиш, който анонсира книгата, която е написал.
След приключване на дискусията г-н Веско Маринов направи предложение Русе и Гюргево
да продължат да се редуват в домакинството на Съвместната група. То беше прието с мнозинство.
Взето беше решение следващо заседание да е на 24.02.2012 г. От румънска страна г-н Мускалу каза,
че нямат готовност да предложат теми, които да бъдат разглеждани на заседанията на работната
група през 2012 г. и ще ги предостави допълнително чрез г-жа Лили Ганчева.
В края на срещата г-н Иван Григоров изказа мнение, че е добре да има по-малко теоретична
и повече практична част по време на бъдещите срещи.
Поради изчерпване на дневният ред г-н Маринов закри теоретичната част на заседанието на
Съвместната българо-румънска работна група в областта на земеделието, като направи разяснения
относно предстоящото отпътуване за гр. Мартен.
В рамките на практическата част на заседанието бяха посетени оранжерия „Гимел“ и
месопреработвателно предприятие „Боримес“. Стана ясно, че в оранжерията се отглеждат
биопродукти и на следващата среща ще се осигури тяхната дегустация. Румънските гости бяха
запознали с веригата магазини на фирма „Боримес“, простираща се в цяла Северна България^ Тя
зареждат с месни продукти магазини и ресторанти.
Предстои да бъдат отворени и два нови магазина в Букурещ.
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