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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗГ),
27.03.2015 г., зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе.
Днес, 27.03.2015 г. в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе се
проведе заседание на СБРЗГ. Организатори бяха Областна администрация – Русе,
Асоциация „Еврорегион Данубиус, Окръжен съвет – Гюргево и Трансграничен Бизнес
център „Данубиус”,
На срещата от румънска страна присъстваха:
1. Думитру Гаврила – заместник председател на Окръжен съвет Гюргево и
председател на Земеделската комисия
2. Петре Мимиш – съветник в Окръжен Съвет Гюргево /инж.агроном/
3. Дорин Палку – Администратор SC Suraki SRL
4. Петра Окишор – Директор Окръжна дирекция „Земеделие”-Гюргево
5. Йон Матееску – Окръжна дирекция за транспорт /бизнесмен/-Гюргево
6. Клара Мъркулеску – началник отдел Трансграничен Бизнесцентър
„Данубиус” - Гюргево
7. Георге Чиряп - председател на Окръжната организация за Малки и средни
предприятия
8. Михаела Генча – юрист в Окръжен съвет Гюргево
9. Кристина Гъина – експерт в Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус” Гюргево
Преса:
1.
2.
3.

Овидиу Динеску – TVR 1 (Национална телевизия)
Емил Талияну – кореспондент на Румънското Национално Радио
ТВ Мунтения - Гюргево

и от българска страна:
1. Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител и председател на
работната група;
2. Г-жа Лили Ганчева – Изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус”;
3. Г-жа Пенка Попова – началник на отдел в Областна администрация Русе;
4. Г-жа Борислава Братоева – Директор на Областна дирекция „Земеделие”
Русе;
5. Г-н Мирослав Иванов – ВИД Директор на Областна дирекция Русе на
Държавен фонд „Земеделие“;
6. Д-р Андриан Райков – Директор на Областна дирекция Русе на Агенцията
за безопасност на храните, Директор;
7. Г-жа Деница Гаджева – Началник на Областна служба за съвети в
земеделието;
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8. Г-н Иван Иванов – представител на Бизнес център за подпомагане на малки
и средни предприятия Русе;
9. Г-жа Елица Стаменова, експерт „Връзки с обществеността” в областна
администрация Русе;
10. Д-р Георги Дяков – н-к отдел „Контрол на храните“;
11. Г-жа Валентина Михайлова – гл. инспектор и и.д. н-к отдел „Растителна
защита“;
12. Г-н Красимир Вълев – Браншова организация на зърнопроизводителите;
13. Г-жа Йорданка Шишкова – земеделски производител от гр.Бяла;
14. Г-н Камен Шишков – земеделски производител от гр.Бяла.
Г-жа Лили Ганчева откри срещата и припомни, че председател в момента е г-н
Гаврила, но българската страна е домакин, така, че днешното заседание ще се ръководи
от г-н Станчев.
Г-н Станчев приветства гостите и подложи на гласуване следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Против нелегалните продукти за растителна защита
Докладва: д-р Адриан Райков, директор на Областна
дирекция по безопасност на храните – Русе
2. Производство и обработка/преработка на слънчоглед в ЕТ „Камен Шишков“, гр.
Бяла
Докладва: г-н Камен Шишков, представител на
„Камен Шишков“, гр. Бяла
Предложението беше прието с пълно болшинство.
По първа точка от дневния ред Д-р Адриан Райков – директор на Областна
дирекция по безопасност на храните – Русе, направи презентация по актуалния проблем
за България свързан с нарастването на фалшификацията и нелегалната търговия с
продукти за растителна защита. Той подчерта, че отварянето на границите в рамките на
Европейския съюз, както и факта, че страната ни е външна граница на Общността, е
предпоставка за нарастване на проблема, който от национален се превръща в проблем
на Европа (Приложение 1).
По темата възникна оживена дискусия, след която присъстващите се обединиха
около извода, че ще бъде добре да се разменят актуални материали между
омологичните организации от двете страни на реката и да се публикуват след превод на
сайтовете им.
Г-н Гаврила сподели, че предлаганите препарати и семена не винаги отговарят
на изискванията. В Румънската национална телевизия има предаване „Животът на
село“, където се представят добри практики, разискват се проблеми на земеделските
производители. Фермерите се информират постоянно за новите изисквания на
Европейския съюз. Някои от тях си позволяват да използват евтини препарати и
семена, но след като се „опарят“, разбират, че качеството е много важно за резултатите.
Г-жа Клара Мъркулеску припомни, че има успешно изпълнен съвместен проект
„Екобиз“, по време на който със специално оборудвана каравана са обиколени всички
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населени места в региона и са разяснени основни моменти на европейската
селскостопанска политика и обясни, че това е една много добра практика.
Беше зададен въпроса относно контрола на складове за препарати и зърно, на
който д-р Райков отговори, че контролът се извършва от ОД на АБХ в Русе. Целта на
АБХ е да осъществява цялостен контрол по цялата хранителна верига – от зърно,
фуражи, препарати, суровини за производство на хранителни продукти и крайния
продукт. Въпреки повсеместния контрол, през 2014 г. не са констатирани нарушения по
отношение на препаратите за растителна защита. Има обратна връзка между
потребители и контролни органи. При сигнал от потребителите се прави проверка и при
констатирани завишени показатели, продуктите се спират.
Г-н Станчев отбеляза, че специалисти и ръководители от Областна дирекция
„Земеделие” Русе, Областна дирекция Русе на Държавен фонд „Земеделие“, Областна
дирекция Русе на Агенцията за безопасност на храните и Областна служба за съвети в
земеделието с подкрепата на Областна администрация организират срещи със
земеделски производители, зърнопроизводители, овощари, пчелари и други
заинтересовани страни по актуални теми и проблеми. В основата на дискусиите стои и
темата за изгубения вкус на българските домати и краставици. Всеобщо е мнението, че
това е така защото не успяхме да запазим българските си сортове и българските семена.
Сега над 95% от семената и препаратите са закупени от западни компании. Другият
проблем е, че дребните собственици на земя купуват препарати от ветеринарните
аптеки, където контролът не е много възможен, а по-едрите – от сертифицирани
дистрибутори.
П втора точка от дневния ред г-н Камен Шишков представи дейността на ЕТ
„Камен Шишков“, гр. Бяла (Приложение 2).
По време на практическата част бяха посетени склад на едро за препарати за
растителна защита и семена на фирма „999 –ЕТ”, гр. Бяла и производствената база на
ЕТ „Камен Шишков“, гр. Бяла.
Приложения:
1. Презентация „Против нелегалните продукти за растителна защита“
2. Презентация „Производство и обработка/преработка на слънчоглед в ЕТ
„Камен Шишков“, гр. Бяла“

/П/
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на
област Русе
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