ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на Съвместната българо-румънска работна група в областта на земеделието,
проведено на 29.03.2012 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 директора на Областна дирекция по безопасност на
храните, Русе – д-р Андриан Райков, директора на Областна дирекция „Земеделие”, Русе –
д-р Димитрия Илиева, изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус” –
Лили Ганчева и др. От своя страна г-н Йонел Мускалу – администратор на окръг Гюргево,
поздрави присъстващите и представи участващите от румънска страна. От българска
страна на срещата присъства и д-р Миленка Димитрова – изпълнителен директор на
Свинекомплекс „Голямо Враново”.
Г-н Маринов представи дневния ред и даде думата на д-р Райков който презентира
темата за развитието на промишленото свиневъдство в област Русе.
След презентацията д-р Райков уточни, че в последните години област Русе е
единствената в България, в която са запазени големите свиневъдни комплекси, които
продължават да съществуват и днес. Той поясни, че запазването на тези комплекси е
добре за развитието на пазара в област Русе, а също и че позволява наемането на персонал,
което е добро в условията на криза. За пример беше посочен свинекомплекса в с. Голямо
Враново, където работят около 200 души.
Г-н Мускалу попита приблизително колко броя животни има във всяка от фермите
на територията на област Русе, които бяха посочени по време на презентацията на д-р
Райков и дали тези ферми са образувани с частен капитал. Д-р Райков отговори, че броят
на животните във всяка ферма се променя и не може да бъде по-конкретен. Той поясни
още, че всички ферми са частни.
Д-р Миленка Димитрова обясни пред присъстващите, че свинекомплекса, който
ръководи представлява една вертикално-интегрирана система. Тя посочи, че през
годините, за да продължат да съществуват са били принудили да развият всички дейности
свързани със свиневъдството – разработен фуражен цех, кланица, месопреработвателни
предприятия, както и магазини, в които да продават продукцията си – 19 на територията
на цялата страна. Засегнат бе и въпросът за опазването на околната среда, като д-р
Димитрова поясни, че са закупили земя, където да оползотворяват отпадъците от
свиневъдството. Д-р Димитрова отбеляза, че свинекомплекса съществува от 1972 г. и не е
правен по типов проект, а е изграден около съществуваща в с. Голямо Враново
свинеферма. Изпълнителният директор на свинекомплекс „Голямо Враново“ АД подчерта,
че в тяхната ферма държат изключително много на качеството на произвежданата
продукция и са успели да запазят това качество през годините.
Г-н Мускалу попита дали свинекомплексът в с. Голямо Враново е успял да запази
традиционния си пазар, т.е дали има промяна в продажбите преди и след периода на
демокрацията, като обясни, че при тях след 1989 г. продажбите са намалели. Д-р
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Димитрова поясни, че преди демокрацията свинекомплексът не е разполагал с магазини и
няма как да направи сравнението.
От румънска страна г-н Габи Карамида – собственик на две ферми за угояване на
свине и председател на земеделска асоциация, в която членуват 90 фермера посочи, че
техните ферми са изградени с помощта на европейски фондове, като стойността на всяка
една е около 2 млн. евро. Във всяка една от тези ферми се отглеждат около 9 хил. животни
годишно. Г-н Карамида отбеляза, че организацията им разполага с 18 магазина на
територията на цяла Румъния. Фермерите разполагат със земя, като в повечето случаи я
използват за да отглеждат фураж. Г-н Карамида посочи, че при него работи само 1 човек –
администратор, който се грижи за целия производствен процес, тъй като всичко е
автоматизирано. Той покани присъстващите да посетят неговия свинекомплекс.
Г-н Мускалу отбеляза, че темата за промишленото свиневъдство не е разглеждана
досега в рамките на Българо-румънската земеделска група и изказа надежда това
обсъждане да допринесе за евентуални бъдещи контакти и договорености между
производители от двете страни. В тази връзка г-н Карамида посочи, че разполага с депозит
от зърно, което предлага за продажба.
Д-р Димитрия Илиева отбеляза, че свинекомплексът в с. Голямо Враново е един от
най-успешно работещите в страната. Тя посочи, че дружеството отглежда около 5000
декара със зърнени култури, като в момента тяхното агротехническо състояние е отлично
въпреки тежката зима.
След приключване на дискусията г-н Веско Маринов представи темите, които
румънската страна е предложила за разглеждане на следващи заседания на съвместната
група, като повдигна въпросът и за насрочване на дата за следваща среща.
Г-н Мускалу отбеляза, че в момента нямат готовност да посочат дата и помоли за
отсрочка, като посочи, че допълнително ще изпратят необходимата информация.
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 с. Голямо Враново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител
на Област Русе
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