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ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
проведено на 17.07.2014 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле
ДНЕВЕН РЕД:
1. Ветеринарномедицински изисквания за ферми, произвеждащи сурово краве
мляко, хигиена на производство, съхранение и транспортиране на сурово краве мляко и
млечни продукти.
2. Дискусия по темата.
3. Работно посещение на ферма.
Работната среща бе открита от заместник областния управител г-жа Айлян
Карамехмедова, която благодари на кмета на Община Сливо поле г-н Георги Големански
за гостоприемството и предоставената зала, както и на г-н Огнян Атанасов, председател на
ППК „Надежда“, за организираната практическа част, предвидена в дневния ред.
Заместник областният управител даде думата на г-н Димитру Гаврила, заместникпредседател на Окръжен съвет-Гюргево, който на свой ред посочи всички участници от
румънска страна.
Същинската част на заседанието започна с презентацията на д-р Атанас
Атанасов, който представи ветеринарномедицинските изисквания за ферми,
произвеждащи сурово краве мляко, хигиена на производство, съхранение и
транспортиране на сурово краве мляко и млечни продукти.
Презентацията провокира оживена дискусия изникнаха няколко въпроса, между
представители и от двете страни. Оказа се, че проблемите, с които се сблъскват
българските фермери са почти идентични с тези на румънските им колеги. Един от тях е
разпускането на бившите кооперации, което е довело до понижаване на броят дойни
крави, а оттам и на производството на мляко и съсипване на животновъдството в региона.
Пример бе даден от д-р Атанасов, който посочи, че преди 20 години броят на дойните
крави за област Русе е бил близо 18-20 хиляди, докато сега те са малко над 8 хиляди.
От румънска страна, господин Муска, фермер и председател на синдиката на
Асоциацията на фермерите, отглеждащи добитък в Гюргевски окръг, сподели, че
делегация от Китай е демонстрирала желание и готовност да подпомогне малките
животновъди в окръг Гюргево. Беше направено предложение, в партньорство с област
Русе да се създаде лаборатория със средства от китайските инвеститори, в която ще се
произвежда семенен материал. Чрез закупуването на такава лаборатория ще се намали

вносът от страни като САЩ и ще се съсредоточат усилията в създаването и отглеждането
на крави с по-голям млеконадой.
Впечатление на българските представители направиха субсидиите, които
румънските им колеги получават. Докато субсидията за глава животно е 100 евро и в двете
страни, в Румъния млекопроизводителите получават и субсидия от 20 евро на тон мляко,
която не се изплаща в България.
Г-н Муска изрази мнение, че след 2015 година животновъдите и в двете страни би
трябвало да се ориентират в отглеждането на говеда не само за мляко, но и за месо. Той
подчерта значението на родното производство пред вноса от други страни, а също и
желанието на румънските представители за асоцииране и партньорство с българските им
колеги.
Госпожа Лили Ганчева обясни, че Асоциация „Еврорегион Данубиус“ е
ангажирана да съдейства в осъществяването на такива партньорства и взаимни начинания.
Стана ясно, че до края на Новия програмен период субсидията за развитите страни
от ЕС ще достигне до 150 евро за глава добитък, което е голяма сума, спрямо субсидията в
България и Румъния.
Госпожа Лили Ганчева представи постъпилите запитвания,касаещи изкупването
на зеленчуци, в контекста на последното заседание на земеделската група, касаещи
изкупуването и предлагането на български зеленчуци на румънския пазар. В тази връзка
бе договорено посещение на румънски представител още идната седмица.
В практическата част участниците в работната група посетиха фермата към ППК
„Надежда“, с. Ряхово.
Румънските и българските фермери изразиха категоричната си позиция и
необходимост от обединяване в искането за уеднаквяване на субсидията.
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