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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
проведени на 27.04.2017 г., в конферентната зала на Окръжен съвет Гюргево
Днес, 27.04.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Въръщи, Окръг
Гюргево се проведе заседание на СБРЗРГ. Организатори бяха Областна администрация Русе,
Асоциация „Еврорегион Данубиус”, Окръжен съвет Гюргево и Трансграничен Бизнес център
„Данубиус”.
Г-н Лучиан Корозел, заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево и
председател на Земеделската комисия приветства участниците в срещата. Той откри
заседанието с цитат на Дейвид Рокфелер „Успехът в бизнеса изисква обучение, дисциплина
и упорита работа. Но ако не се страхуваш от тези неща, възможностите винаги са много
високи“. Г-н Корозел подчерта, че окръг Гюргево е преобладаващо земеделски район, с
близо 50% заетост на населението в този сектор. Окръжната икономика има нереализиран
потенциал и все още не осигурява всички условия за привличане на големи инвеститори. За
целта, се предвижда развитието на автомобилен, железопътен и морски транспорт и поефективно управление на пристанище Гюргево и Свободната зона за осигуряване на
качествен и икономичен транзит на стоки, преминаващи през търговския коридор в южната
част на Румъния.
Г-н Корезел даде думата на г-н Росен Миланов, заместник областен управител на
Област Русе да поздрави присъстващите. Той посочи, че познава отскоро комисията, но е
впечатлен от нейната дейност. Тя е доказано успешен инструмент за подпомагане на
земеделските производители и земеделието в трансграничния регион Русе-Гюргево. В
заключение заместник областният управител посочи, че чрез тази комисия се дава
възможност на производители да влизат в пряк контакт един с друг, да обменят мнения и
добри практики, да идентифицират проблемите, с които се сблъскват в работата си че
работната група за в бъдеще ще продължава да разширява трансграничното сътрудничество
и подобрява бизнес образа на двата региона.
Изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева
отбеляза, че земеделието за нея е изключително важен ресор и дълбоко уважава хората
работещи в него. Неслучайно първата трансгранична комисия е именно в тази област, която
дава възможност за директен контакт, сключване на споразумения и обмяна на опит на
земеделските производители.
Г-н Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе представи
българските участници:
1. Пенка Попова, началник на отдел АКРР в Областна администрация Русе.
2. Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
3. Лилия Георгиева, експерт в Областна администрация Русе.
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4. Д-р Галина Георгиева, началник на отдел „Растителна защита“ в Областна дирекция по
безопасност на храните гр. Русе.
5. Борислава Братоева, директор на Областна дирекция „Земеделие” Русе
6. Димитър Кънчев, директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“
7. Николай Колев, председател на Съюз на Дунавските овощари и член на
консултативния съвет по овощарство към МЗХ.
8. Боян Боянов, овощар и регионален представители в Управителния съвет на Съюз на
Дунавските овощари.
9. Павел Спасов, овощар и член на УС на Съюза на дунавските овощари.
10. Деан Петров, земеделски производител, произвежда зеленчуци.
11. Борис Коев, земеделски производител, произвежда зеленчуци
12. Азис Кючуков, земеделски производител, произвежда зеленчуци
13. Симеон Търпанов, представител на „Дунав плод“ ООД
Г-н Корозел, заместник-председател на Окръжен Съвет Гюргево представи
румънската делегация.
(Приложение 1 – Присъствен списък)
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Г-н Корозел предложи и подложи на гласуване следния дневен ред:
Откриване на работната среща.
Презентация:
ЗЕМЕДЕЛСКА
КООПЕРАЦИЯ
КАРФУР
ВЪРЪЩИ
Докладват: г-н Раду Адриан Мъхалян, кмет на община Въръщи, г-н Борел Бутуругъ и
г-н Ръзван Колота, производители и членове на кооперацията.
Дискусия.
Посещение на местен производствен пункт и склад /депозит/ на кооперацията.
Отпътуване от Въръщи към Гюргево.
Присъстващите членове на работната група приеха единодушно предложения дневен

ред.
Основната тема на срещата беше свързана с дейността на Земеделската кооперация
„Карфур Въръщи“, която осигурява събиране, съхранение, транспорт и продажба на
зеленчуци, произведени от местните производители.
Само на 30 км. от Букурещ 80 семейства обработват 60 хектара земя и отглеждат 5 хил.
тона зеленчуци, които се предлагат в търговската верига „Карфур“. Домати, маруля, чушки,
тиквички, боб, патладжан, зеле, целина, лук, чесън, подправки и др. се отглеждат на открити
площи от 45 хектара и в оранжерии, изградени върху 15 хектара земеделска земя. Наймалките участници в кооперацията обработват няколко декара земя, а най-големите до 4-5
хектара. Хората от Въръщи са се специализирали от поколения, в отглеждането на
зеленчуци. Благоприятните условия и уменията на хората с течение на времето довеждат до
създаването на важно зеленчуково хранилище, Vidra, известно и признато с качествените си
продукти.
По време на оживената дискусия стана ясно, че тази практика гарантира сигурност на
производителите. Продукцията стига по най-бързия начин до щандовете в магазините, а
разплащането се извършва до 7 работни дни.
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Д-р Галина Георгиева, началник на отдел „Растителна защита“ в Областна дирекция по
безопасност на храните гр. Русе се обърна към представителите на земеделска кооперация
Карфур Въръщи с въпрос дали имат биологично производство.
Г-н Борел Бутуругъ, производител и член на кооперацията поясни, че нямат
биологично производство, но в работата си използват био торове за пръскане.
Г-н Деан Петров, земеделски производител, зададе редица въпроси свързани с начина
на планиране и организация на производството на зеленчуците. Той прояви интерес и от това
при по-високо производство или не реализирано количество продукция, какви са действията.
Г-н Бутутугъ уточни, че независимо колко е продукцията верига Карфур изкупува
всичко, като при недостиг няма санкции. Той добави, че всяка година през месец декември се
организира дискусия между земеделските производители в кооперацията по време, на която
става ясно кой какво ще произвежда.
Важен елемент на целия пъзел е организираното хранилище за плодове и зеленчуци,
изградено по най-новите технологии с автоматизирани инсталации, поддържащи подходящи
температура и влажност на въздуха. (Приложение 2 – Презентация на Земеделската
кооперация „Карфур Въръщи“)
По време на практическата част делегацията посети и се запозна с местен
производствен пункт и склада на кооперацията.
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