ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЕМИ НА БЪЛГАРО - РУМЪНСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА
РАБОТНА ГРУПА (БРСЗРГ) ЗА 2016 Г. ОТ РУМЪНСКА СТРАНА

1. Квалификация за развитие на селскостопански дейности
2. Оползотворяване на зелената енергия в селското стопанство
3. От старта до успеха - селското стопанство и IT-технологиите и колко е важно
насърчаването на бизнеса
4. Здравето на животните. Растенията /фитосанитарно здраве/. Взаимоотношения на
фермера с ветеринарно-санитарните органи
5. Мерки за насърчаване на местните продукти. Програма "мляко с кифла" в Румъния и как
местните общности могат да се възползват от неговото прилагане
6.Мерки за предотвратяване на наводнения на земеделски земи, граничещи с река Дунав и
укрепване на дигите. Актуална ситуция и необходими мерки
7.Активни програми за финансирането в областта на селското стопанство през
2016г..Предложения за сътрудничество
8.Законови условия, в които земеделски продукти могат да бъдат продавани от румънските
фермери в България. Начини за решаване на тези проблеми и участие на отговорните
институции
9.Начини за подобряване на системата за напояване в Гюргево и Русе. Важността на
възстановяването на горските полезащитни пояси.Обмяна на добри практики
10. Начини за увеличаване на инвестициите в земеделието с цел повишаване здравето на
хората. БИО сертифициране – проучване на казуси. Ситуация на земеделските еко-култури
в Гюргево и Русе. Мерки за насърчаване на такива култури
11. Земеделски /селски туризъм/ на река Дунав, европейско финансиране за инвестиции в
селския
и
екотуризъм.
12.Представяне на проектите реализирани в рамките на Местната Рибарска Група Гюргево
– Традиция в дунавския риболов и бъдещата стратегия на Групата
13. Насърчаване на традиционните хранителни продукти /консерви, конфитюри/ - актуална
ситуация и предпоставки за развитие на този пазар. Реализиране на съвместни събития за
популяризиране на местните продукти
14. Необходимост от създаване на иновативни култури, за да се получат продукти с висока
добавена стойност
15. Пазар/борса за риба - тяхното значение за Гюргево и Русе, за крайречните дунавски
градове
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І. От г-жа Борислава Братоева, Директор на ОД „Земеделие”
1. Тема: „Повишаване на добивите при царевица чрез прилагане на поливно
земеделие” с посещение на поливното поле на Пламен Генчев – „Сафари – М” ООД в
с.Борисово. Темата е подходяща за месец юли, когато е най-видима разликата в развитието
на културите между поливните и неполивните площи.
ІІ. От д-р Андриан Райков, Директор на ОДБХ
2. „Месодобив, производство на месни продукти и консерви”. „Преработка на
риба”
3. Заразен нодуларен дерматит по ЕПЖ /едри преживни животни/”
4. „Нова епизоотия на бруцелоза по овцете и козите в България през 2015 г.”
5. „Производство на белена слънчогледова ядка и халва от слънчогледови семки,
домакин- „Дунав суит” ООД, с.Стамболово.
От. Г-жа Деница Гадженва, началник на отдел към НССЗ
6. Добри практики, проблеми, изисквания и сътрудничество за реализирането на
пресни плодове и зеленчуци в Румъния и България. (би могло да се проведат разговори с
Общински пазари, Русенска стокова борса и/или др.институции, които продават земеделска
продукция).
7. Преработка и маркетинг на месни продукти- проблеми, ефективни методи за
реализация и прилагане на субсидиране в сектора (от офиса на НССЗ в гр.Русе направихме
предварителен разговор със собственика на фирма БОРИМЕС и той се съгласи да бъде
домакин).
ІІІ. От г-н Димитър Кънчев, Директор на ОД на ДФЗ
8. Практическа част при Брани - Бранимир Божидаров Кирилов
ІV. От г-жа Лили Ганчева, директор на Еврорегион „ Данубиус”
9.
Мелничарска промишленост - Предприятия има в Русе; В Разград се
произвежда царевично масло, нишесте, брашно и фуражи. Предприятието е едно от
първите приватизирани предприятия в страната. То е купено от белгийска фирма.
10. Рибарството в региона - рибарски групи
11. Разград – Фестивал на киселото мляко
12. Билкопроизводство
13. Консервиране – земеделски продукти
14. Съвременни технологии в малкия и среден агробизнес. Модерно и ефективно
земеделие; иновативни технологии - Висшето земеделско училище
15. Застраховане в земеделието в България
16. Биопродукти, биопроизводители, проблеми. Биологичното производствонай-популярната форма на устойчиво земеделие - България изнася 95% от биопродуктите
си в чужбина като основните ни клиенти са Германия, Австрия, Дания и Швеция.
Програмата се нарича „GO, GET, EAT Organic“ („Ела, вземи, опитай биологичното/.
17. Екобиовет ЕООД - гр. Ветово 7080, България - Tel: +359/ 878-309-369; +359/
878-309-339 ; E-mail: office@ecobiovet.com ; www.ecobiovet.com

Фирмата е ориентирана към производството на биотор, ополозотворяване на
отпадъците и опазване на околната среда. Както всички знаете една от основните групи са
органичните отпадъци от животновъдните ферми, растениевъдството, домакинствата,
хранително-вкусовата промишленост, пречиствателни станции и други производства, на
които все още не се обръща голямо внимание, а ТРЯБВА. Редица технологии могат да се
приложат, така че те да се превърнат в екологичен тор.
Преработката се извършва с помощта на ЧЕРВЕН КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕЙ
(Lumbricus rubellus)”.
От 2006 година насам се поразвежда лумбрикомпост или така нареченият БИОТОР,
като ежегодно се увеличават производствените площи и количеството преработени
отпадъци. През 2010 година е инвестирано в закупуването на машини и техника с цел
подобряване на качеството на крайния продукти. Всяка партида е придружена с анализ от
акредитирана лаборатория, където ясно се вижда високото ниво на азот, фосфор, калий,
калций, магнезий, желязо и други.
18. Фотоволтаичните централи /слънчеви/– плюсове и минуси
19. АГРОАКТИВ ЕООД Визитка - http://www.agroaktiv.com/; гр.Русе,
ул.Борисова №8, ет.3 Tel: +359 888 51 085; Fax: +359 82 826492; е-mail: agroaktivruse@abv.bg
Агроактив ЕООД осъществява стопанската си дейност в областта на
растениевътството. Дружеството е регистрирано като земеделски производител по ЗЗП.
Агроактов ЕООД обработва земеделски земи в землишата на селата Червен, Нисово,
Сваленик,Кацелово,Каран Върбовка и Чилнов. Тези населени места се намират в област
Русе и общините Две могили и Иваново.
Агроактив ЕООД отглежда зърнени, технически и фуражни култури на площ от
1000 хектара.
Агроактив ЕООД разполага с машинен парк – тракторна, прикачна и транспортна
техника – които му позволява всички технологични операции изискващи се от добрите
земеделски практики.
Агроактив ЕООД разполага със складова база, която позволява да прибира
произведената реколта, да извършва първична обработка на продукцията и да я съхранява.
Базата е оборудвана със семечистачна и сушилна техника.
Агроактив ЕООД разполага с добре квалифицирани механизатори и селкостопаски
работници.

