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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗГ),
10.07.2015 г., заседателна зала на Община Сливо поле
Днес, 10.07.2015 г., заседателна зала на Община Сливо поле се проведе
заседание на СБРЗГ. Организатори бяха Областна администрация – Русе, Асоциация
„Еврорегион Данубиус, Окръжен съвет – Гюргево и Трансграничен Бизнес център
„Данубиус” с любезното домакинство на Община Сливо поле.
Г-н Гаврила откри заседанието като благодари за гостоприемството на Община
Сливо поле. Той напомни, че тя е побратимена с румънските общини Расучени и
Извоареле, което и за напред ще им носи много ползи.
Г-н Станчев приветства гостите и подложи на гласуване следната индикативна
работна програма на срещата:
10.00-10.15 ч.

10.15-10.30 ч.

10.30-11.30 ч.

11.30-12.30 ч.

Представяне на румънските участници от г-н Думитру Гаврила,
заместник председател на Окръжен съвет Гюргево и председател на
СБРЗРГ.
Представяне на българските участници от г-н Станимир Станчев,
заместник областен управител на Област Русе и зам.-председател на
СБРЗРГ.
Овощарството в област Русе – състояние, тенденции, очаквания и
проблеми
Докладва: г-н Николай Колев, председател на Съюза на Дунавските
овощари
Посещение на производствена база на фирма МАККЕНА 08 ООД, с.
Голямо Враново, общ. Сливо поле

Предложението беше прието с пълно болшинство.
По първа точка от дневния ред г-н Гаврила представи румънските участници:
1. Думитру Гаврила – Заместник председател на Окръжен съвет Гюргево
2. Петре Мимиш – Личен съветик на Председателя на Окръжен съвет/д-р по
земеделие
3. Петра Окишор – Директор Окръжна Дирекция по земеделие - Окръг Гюргево
4. Мируна Ефтимиу – зам.директор Дирекция Международно сътрудничество,
проекти и стратегии, Окръжен съвет Гюргево
5. Михаела Генча – експерт в Окръжен съвет Гюргево
6. Дорин Палку – Администратор на щраусова ферма SC SURAKI SRL
7. Клара Мъркулеску – Началник Трансграничен бизнесцентър „Данубиус”
8. Кристина Гъина – Експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
9. Ливиу Флореску – директор Ветеринарно-санитарна дирекция
10. Еужен Генча – овощар
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Преса:
1.
Емил Талияну – кореспондент на Румънското Национално Радио
2.
ТВ Мунтения - Гюргево

По втора точка от дневния ред г-н Станчев представи българските участници:
1. Областна администрация - Русе, Станимир Станчев, зам.-областен
управител
2. Еврорегион Данубиус“, Лили Ганчева, изп.директор
3. Областна администрация – Русе, Дария Колева, експерт „Връзки с
обществеността“
4. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), д-р Андриан
Райков, Директор, 0885103891
5. Областна дирекция „Земеделие”, г -жа Борислава Братоева, Директор,
0886001022
6. Национална служба за съвети в земеделието, г-жа Деница Гаджева,
отговорен експерт в отдел Русе, 0885074178
7. Синан Сайдула Вейсал – Сливо поле, зам.кмет и овощар, 0878620014
8. Николай Колев - Председател на Съюз на Дунавските овощари и член на
консултативния съвет по овощарство към МЗХ, 0886 400 492
9. Павел Янков Спасов – овощар, с. Малко Враново, общ. Сливо поле,
0888209102
10. Пламен Митков Велев – овощар, с. Голямо Враново, общ. Сливо поле,
0899863332
11. Димитър Николов Рачев – овощар, с. Пожарево, общ. Тутракан, 0889
249 676
12. Г-жа Катя Горанова - Изпълнителен директор на Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия Русе, 0888898135
13. Г-н Калин Минев - Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия Русе
14. Димитър Кръстев – служител в ОА
По трета точка от дневния ред г-н Николай Колев, председател на Съюза на
Дунавските овощари, ще представи темата „Овощарството в област Русе – състояние,
тенденции, очаквания и проблеми”. Той отбеляза, че Съюзът е учреден през февруари
2015 година със 160 члена на територията на областите Русе, Силистра, Разград и
Шумен. Към момента се изготвя актуална база данни със заетите площи по култури и
възраст на насажденията, като основно те са заети с череша, ягода, вишна, кайсия,
праскова, слива, ябълка, круша, орехи и лешници. При обработени 95% от данните,
общата площ на насажденията в област Русе е 13998 дка. Най-голяма част заемат:
кайсиите с 4710 дка, сливите с 3060дка, черешите с 1870 дка, орехите с 1240, следвани
от прасковите и ябълка, съответно с по 1100 и 1060 дка. Според докладващия през
предходния програмен период преобладаващата част от субсидиите по Програмата за
развитие на селските региони са насочени към полското производство, тъй като
разпределението им е на декар площ. В други европейски страни субсидията за
производство на плодове и зеленчуци се определя на килограм продукция. В следствие
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на несправедливото разпределение на субсидията се получава дисбаланс в различните
земеделски сектори. По-бързото развитие на полското производство спрямо сектор
плодове води до по-ниска заетост и постепенно обезлюдяване на малките населени
честа.
Като друг проблем беше посочено, че с всяка изминала година след приемане на
страната в европейския съюз, вносът на високо субсидирани плодове и зеленчуци с
добър маркетингов вид расте и залива българския пазар, докато през 2013 година
достига по официални данни 85%. Много производители на продукция от трайни
насаждения са били изправени пред фалити. Той отчете, че положително влияние на
сектора оказват директните плащания за обвързана подкрепа на плодове и зеленчуци
след 2012 г. Г-н Колев изрази мнение, че са необходими много време, много усилия и
целенасочена държавна политика за да се постигнат постигнати по-рано нива в
секторите плодове и зеленчуци.
На срещи в Министерството на земеделието и храните и в Министерството на
труда и социалната политика членовете на съюза са изразили мнение, че е необходимо
да се разработи цялостна стратегия за развитие на сектор Плодове, нуждаят се от
подкрепа за сдружаване на производителите за обединяване на партиди с цел излизане
на по-големи пазари и от безлихвени или нисколихвени кредити за създаване на нови
овощни насаждения
Според участниците в заседанието има и постигнати резултати и те са свързани с
урегулирането на трудовата заетост с нормативни актове и създадената възможност на
производителите да излязат на светло, като работят с легални трудови договори за
еднодневна заетост, отпусната е субсидия за предотвратяване на ерозия на почвата в
междуредията на овощните градини, чрез трайно затревяване и са предвидени повисоки субсидии за сектора по новата програма за развитие на селските региони
По време на дискусията стана ясно, че в румънските училища на децата се
предлагат само плодове родно производство, което е добра практика, която България
може да приложи. От своя страна румънските представители проявиха интерес към
застрашените традиционни сортове, които отглеждат от Съюза на Дунавските овощари.
Направено беше и предложение да се организира среща между български и румънски
производители за обмяна на опит в технологията на производство и проблемите в
сектора. Сдружението на българските овощари отправиха покана към румънските си
колеги да се включат в изложение в Болоня.
По четвърта точка от програмата беше посетена производствената база на фирма
МАККЕНА 08 ООД в с. Голямо Враново, която е специализирана в сферата на
Овощарството. Основната икономическа дейност на фирмата е насочена към
производство на праскови и череши, засети на 105 декара. Тя залага предимно на
екологично чистото производство на своите насаждения. Има изградени 20 дка покрити
оранжерии с отоплителна инсталация, складово стопанство за пропан-бутан и метан с
инсталация за изгаряне на биомаса и охлаждащ цех за съхранение на плодове и
зеленчуци с обем 1500 куб. метра. Членовете на групата се запознаха с добра практика по
отношение на овощните насаждения. Те разгледаха насажденията от праскови и череши и
покрити оранжерии с изградена отоплителна инсталация.

Участниците в посещението обмениха мисли и данни за контакт и се
споразумяха за по-тясно сътрудничество при обмен на нови сортове и технологии в
областта на производството на плодове.
По време на срещата СБРЗРГ отбеляза и предстоящия рожден ден на г-н
Думитру Гаврила. Зам. областният управител Станимир Станчев изненада г-н Гаврила
като му връчи диплома за положените усилия относно интензифицирането на
трансграничното сътрудничество в областта на селското стопанство и развитието на
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селските райони. Г-н Станчев подари на рожденика и български сервиз направен от
глина. Г-жа Ганчева му подари традиционни български подправки, а г-жа Деница
Гаджева – експерт в Национална служба за съвети в земеделието, български
екологично чист сок от ябълки. Заседанието беше организирано от Областна
администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и
Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.

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