ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група –
20.02.2013 г., зала 1 на Областна администрация Русе
Заседанието беше открито, в качеството му на домакин, от г-н Веско Маринов –
заместник областен управител на област Русе и заместник-председател на Съвместната
българо-румънска земеделска работна група, след което заседанието беше водено от г-н
Йонел Мускалу – председател на групата.
След представянето на участниците от двете страни думата беше дадена на
директора на Областна дирекция по безопасност на храните Русе (ОДБХ) д-р Атанас
Атанасов. Той запозна присъстващите със структурата на ОДБХ Русе, естеството на
работа и основните задачи на отдел Здравеопазване на животните, който осъществява
контрола на класическата чума по домашните и дивите свине. От презентацията стана
ясно, че в рамките на русенска област превенция на класическата чума вече се извършва
само при дивите свине, тъй като от 2007 г. насам няма случаи на чума по домашните
свине. Д-р Атанасов разясни периодите на ваксинационните кампании по дивите свине.
След направената презентация г-н Мускалу сподели, че и в Румъния има подобна
система за превенция на класическата чума по домашните и диви свине.
Г-н Йордан Маринов – началник на отдел Растителна защита към ОДБХ Русе
представи информация за проблемите, които създава вредителят Тuta absoluta. Един от
акцентите, който се постави по време на двустранната среща, беше подобряването на
комуникацията между производителите и постигане на синхрон с цел предотвратяване
разпространението на особено опасния за селскостопанската продукция миниращ молец.
Последният етап от заседанието беше провеждане на дискусия и обмяна на опит
между представителите на българската и румънската работни групи. Стана ясно, че
проблемите от двете страни на Дунава са сходни и би могло да се осъществи обмяна на
практически опит на място. Беше постигнато съгласие да се проведат срещи между
директорите и експертите на институциите, имащи отношение към разглежданите
проблеми.
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