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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
26.07.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе
Днес, 26.07.2016 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на СБРЗРГ. Организатори бяха Областна администрация – Русе,
Асоциация „Еврорегион Данубиус”, Окръжен съвет – Гюргево и Трансграничен Бизнес
център „Данубиус”.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе
приветства присъстващите след което откри срещата. Г-н Станчев уточни, че след
двумесечно прекъсване поради вече изминалите местни избори в Румъния се
възобновяват заседанията на земеделска работна група. Той честити изборната победа на
г-н Ръзван Кук – администратор на Окръг Гюргево, като му пожела на добър час и
заедно с новото ръководство да бъдат продължени започнатите съвместно добри
практики. Г-н Станчев разясни, че преди днешното заседание на работната група се е
провело съвещание между институциите за опазване на околната среда в Русе и Гюргево,
представлявани от техните директори. На него е станало ясно, че в двете страни действат
различни относими норми в законодателството, според които в България паленето на
стърнища е абсолютно забранено, а в Румъния се допуска след разрешение от няколко
институции и то в определени случаи. Г-н Станчев добави, че е постигнато споразумение
за тясно сътрудничество и за своевременно съвместно информиране, както и за
предприемане на спешни мерки за преодоляване на негативните за чистотата на въздуха
последствия.
Г-н Ръзван Кук от своя страна пое ангажимент да запознае с днешната
дискусията областния управител на Гюргево под чийто контрол са институциите
издаващи всички тези разрешителни. Г-н Кук добави, че своевременно ще се оповестява
Българската страна за предстоящи паления на стърнища, като това предварително ще
бъде съобразено с климатичните условия.
Г-н Станчев информира членовете на Съвместната българо-румънска земеделска
работната група, че към този момент има нов председател в лицето на г-н Ръзван Кук –
администратор на Окръг Гюргево и личен съветник на председателя на Окръжен съвет в
Гюргево.
Г-н Ръзван Кук изказа своето задоволство, че има възможността да участва в
заседанието на една вече шест години съществуваща и успешно работеща комисия,
която е пример за добра практика по цялата ни Българо–Румънска граница. Той изрази
увереност, че от днес се отваря нова страница по отношение на сътрудничеството на
окръг Гюргево и област Русе. Г-н Кук допълни, че комисията е създадена с основна цел
да подкрепя бизнеса в областта на земеделието, както и да се засилят инвестициите в
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този ресор. В края на своето изказване г-н Кук поздрави г-жа Лили Ганчева – изп.
директор Еврорегион „Данубиус“ с предстоящия ѝ рожден ден, като и пожела много
здраве и все така успешно да работи в посока на трансграничното сътрудничество.
Г-н Кук, в качеството си на председател, представи румънската делегация:
1. Нику Мърдале – директор дирекция Международно сътрудничество стратегии и
проекти – Окръжен съвет Гюргево
2. Мируна Ефтимиу – зам.директор дирекция Международно сътрудничество
стратегии и проекти – Окръжен съвет Гюргево
3. Клара Мъркулиску – директор Трансграничен Бизнесцентър Данубиус Гюргево
4. Нелу Мунтяну – зам. директор Дирекция Ветеринарно-Санитарна и за
безопасност на храните Гюргево
5. Йоана Попеску – директор Агенция за опазване на околната среда Гюргево
6. Петра Окишор – директор Окръжна дирекция Земеделие Гюргево
7. Джордже Чиряп – председател Окръжната организация на МСП (малки средни
предприятия) Гюргево, фермер
8. Дорин Палку – администратор SC Suraki SRL- Ръсучени (щраусова ферма)
9. Лукрециу Скитя – директор Golden West
10. Силвиу Казаку – кмет община Извоареле
11. Виктор Хълмъжан – професор Факултет по Земеделие Букурещки университет
(редактор на сп. Земеделска печалба)
12. Петку Филип – консултант в земеделието- S.C. Datalab Agro Ro SRL.
13. Арнауд Перриен – председател на Асоциацията на производителите на царевица в
Румъния
14. Алина Крецу – изп.директор на Асоциацията на производителите на царевица в
Румъния
15. Кристина Гъина – ексепрт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус Гюргево и
секретар на Съвместната земеделска група от румънска страна
Преса
16. Йон Дяконеску – Open TV
17. Василе Аркану – Котидианул – Гюргевски всекидневник
18. Емил Талиану – кореспондент на Румънското национално Радио
19. D-na Anamaria Ionescu realizator Radio Romania- Antena Satelor.
Г-н Станимир Станчев изрази надежда, че новото попълнение на групата ще
донесе свежи идеи и ще предложи нови теми, които да обогатят дейността ѝ, след което
представи българските участници:
1. Иван Григоров – зам.-кмет на Община Русе, учредител на раб. група
2. Лили Ганчева – изп. директор Еврорегион „Данубиус“
3. Пенка Попова – началник на отдел АКРР
4. Лилия Георгиева – експерт в Областна администрация – Русе
5. Димитър Кънчев – директор на Областна дирекция ДФЗ
6. Борислава Братоева – директор на Областна дирекция „Земеделие”
7. Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ)
8. Лилия Атанасова – директор на Регионалната инспекция по околната среда и
водите
9. Рени Георгиева – PR в Регионалната инспекция по околната среда и водите
10. Валентин Атанасов – кмет на Община Сливо поле
11. Пламен Генчев – Управител на фирма „Сафари – М” ООД
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12. Михаил Билев – председател на ПППК „Старт 93“
13. Красимир Братоев – представител на РУ „Ангел Кънчев“
14. Георги Митев – представител на РУ „Ангел Кънчев“
15. Ани Демирджиева – мениджър реклама на телевизия Делта
Г-н Станчев подложи на гласуване следната индикативна работна програма на
срещата:
1. Повишаване на добивите при царевица чрез прилагане на поливно земеделие
Докладва: Управителят на фирма „Сафари – М” ООД
2. Актуални въпроси
Докладват: Членовете на работната група
3. Посещение на поливното поле на фирма „Сафари – М” ООД в с. Борисово,
община Сливо поле.
Присъстващите членове на работната група приеха единодушно предложения
дневен ред.
По първа точка от дневния ред г-жа Борислава Братоева – директор на Областна
дирекция „Земеделие”, представи темата: Повишаване на добивите при царевица чрез
прилагане на поливно земеделие. Г-жа Братоева запозна присъстващите с фирма
„Сафари - М” ЕООД, собственикът, на която г-н Пламен Генчев е един от успешните
арендатори в Русенска област. Фирмата е стартирала своята дейност през 1996 г. с 1600
дка от Държавен поземлен фонд. В момента обработва 24 000 дка в община Сливо поле.
Има собствен сондаж за поливане на отглежданите земеделски култури. Напоява близо
1500 дка царевица с отлични добиви, в т.ч. с лентови дъждовални машини. При работа
на пълен режим със системата се внася вода 6 мм /6 м3 на декар, всеки ден за времето от
20-16 часа/ дневна поливна норма. Г-жа Братоева уточни, че ако следващият ден изисква
напояване, при много горещо време, системата отново е в състояние да задоволи
максималната потребност на растенията от вода и хранителни вещества за получаване на
максимално качествени и високи резултати. С тази напоителна система се намаляват
разходите за:
− торове – подаване на торовете с поливната вода ги прави над 90% усвоими от
растенията и намалява загубата от отмиването им в почвата, както и намалява
замърсяването на подпочвените води;
− вода – използваният тип капкообразувател разпределя водата и торовете със 100%
равномерност като наклона и дължината на реда са без значение. Дебита на всеки
компенсаторен и антисифонен капкообразувател е от 1,0 л/ч. Този дебит позволява
образуването на по широка мокра зона и стимулиране на развитието на по-плитките
корени и надземната част;
− човешки труд – за експлоатацията на системата е необходим един работник;
− енергия за напояване – системата работи с ниско налягане спестява до 200% от
енергията за напояване в сравнение с други системи за капково напояване
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/капкообразувателя влиза в компенсаторен режим при налягане 0.4bar – поне два пъти
по-ниско налягане от предлаганото на пазара/.
С оптималното торене и поливане цялостното състояние на отглежданата култура
се подобрява, има равномерно вегетационно развитие, дружно узряване, достига
потенциала на отглеждания хибрид и се подобрява издръжливостта на болести. В края на
презентацията участниците се съгласиха с г-н Генчев, че „Земеделие без напояване е
обречено на тежка битка с климатичните промени и загубата почти сигурно ще бъде за
човека”. (Приложение 1)
По точка две от дневния ред „Актуални въпроси“ не постъпиха мнения,
предложения и не бяха изразени допълнителни становища по незасегнати теми.
Г-н Станчев преди да закрие заседанието на Съвместната българо-румънска
земеделска работна група, покани участниците да продължат своята дейност с посещение
на поливното поле на фирма „Сафари – М” ООД в с. Борисово, община Сливо поле.

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