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ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, проведено
на 21.11.2017 г.

На 21.11.2017 г., от 09.30 ч. в Община Сливо поле се проведе редовно заседание на
Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Присъстваха г-н Свилен Иванов –
зам. областен управител и зам.-председател на работната група, г-жа Лили Ганчева –
изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“, г-жа Надежда Шанова –
експерт в Областна администрация и секретар на работната група, г-жа Лилия Георгиева –
експерт в Областна администрация, д-р Николай Ненов – началник на отдел „Здравеопазване
на животните“ към Областна дирекция по безопасност на храните Русе, д-р Теменужка
Ненова – главен експерт в Областна дирекция „Земеделие“, г-жа Деница Гаджева – главен
експерт-координатор в Национална служба за съвети в земеделието, офис Русе, г-н Димитър
Кънчев – директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Русе, г-н Валентин
Атанасов – кмет на Община Сливо поле, г-н Михаил Чиликов – зам.-кмет на Община Сливо
поле, г-н Димитър Стефанов – кмет на Община Тутракан, г-н Георги Атанасов – кмет на
кметство с. Ряхово, г-н Михаил Михайлов – началник на Регионален център „РКДунав“ Русе към ИАРА, г-н Антон Станчев – представител на фирма „Фишери 2009“ ООД.
От румънска страна присъстваха г-н Лучиан Корозел – зам-председател на Окръжен съвет
Гюргево и председател на работната група, г-н Нику Мардале – директор дирекция
Международно сътрудничество, проекти и стратегии в Окръжен съвет Гюргево, Йонуц
Чиоака – зам.-кмет на община Гюргево, Ливиу Флореску – директор на Ветеринарносанитарна дирекция Гюргево, Флорентин Сурдуляса – кмет на община Гряка, Мирча Ламае –
собственик на рибарници в Община Извоареле, окръг Гюргево, Флорин Христаке –
собственик на рибарници в община Извоареле, окръг Гюргево, Михай Лазар – Съветник в
Окръжен съвет Гюргево, Андрея Константин – съветник в Окръжен съвет Гюргево, Алина
Борня – експерт в Трансграничен бизнесцентър „Данубиус“, Кристина Гъина – експерт в
Трансграничен бизнесцентър „Данубиус“.
Г-н Свилен Иванов, като домакин приветства всички, представи участниците от
българска страна и даде думата на г-н Лучиян Корозел, заместник-председател на Окръжен
съвет Гюргево и председател на комисията.
Г-н Корозел изрази удоволствие от това, срещата да се проведе на територията на
Община Сливо поле, която е побратимена с община Извоареле, Румъния. След като
представи поименно румънската делегация, даде думата на Ливиу Флореску – Директор на
Ветеринарно-санитарна дирекция в Гюргево да запознае присъстващите с подготвената
информация относно болестта Кой херпес.
Г-н Ливиу Флореску изрази мнение, че тази болест по шарана е малко „поекзотична“ за Румъния. Запознати са с нея, но до момента не е диагностициран подобен
случай. До колкото има информация, в Република Сърбия има опасност от това заболяване,
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но няма конкретни доказателства и регистриран случай. На национално ниво имат
стратегическа програма, която предвижда мерки, които ще бъдат взети при подобни случаи.
Той представи на вниманието на присъстващите презентация по темата, като наблегна на
температура на водата, при която се наблюдава проява на клинична болест (16-26°C),
етиологичен агент – herpesvirus и клинични и анатомопатологични признаци.
Думата взе г-н Свилен Иванов, който поясни, че по днешната тема, която вълнува
всички производители на риба и рибни продукти, от българска страна ще докладва д-р
Николай Ненов – началник на отдел „Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция
по безопасност на храните Русе. Обектът, който работната група ще посети след
теоретичната част, е един от най-работещите в Северна България.
Д-р Ненов презентира на членовете кои херпес вирусната инфекция по шараните и
посочи държавите, в които са регистрирани случаи. Обърна внимание на нормативните
документи на международната организация по здравеопазване на животните и новите
моменти в сравнение с предишното законодателство. (Приложение 1)
Г-н Свилен Иванов благодари на д-р Ненов за изчерпателната презентация и попита
румънските представители имат ли практика да се обезщетяват стопаните на риба при
нанесени загуби за стопанствата им, причинени от различни видове заболявания.
Г-н Ливиу Флореску отговори, че националното законодателство задължава да се
компенсират загубите на стопаните, ако се декларира висока заболеваемост и разбира се
собственикът е спазил всички условия за отглеждане на риба.
По време на практическата част двете делегации посетиха цеха на фирма „Фишери
2009“ ООД за преработка на риба и рибни продукти в село Ряхово.
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