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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
23.03.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе
Днес, 23.03.2016 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 и
председател на СБРЗРГ откри срещата и подложи на гласуване следната индикативна
работна програма на срещата:
1. Регистрация на участниците
2. Откриване на работната среща
3. Преработка и маркетинг на месни продукти – проблеми, ефективни методи за
реализация и прилагане на субсидиране в сектора
Докладва: Управителя на фирма „Боримес”;
Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти" от Мярка 4 "Инвестиции в материални активи"
Докладва: Деница Гаджева – Национална служба за съвети в земеделието
4. Дискусия
5. Посещение на фирма „Боримес” – филиал Русе
Г-н Думитру Гаврила приветства присъстващите на заседанието след което
представи румънските участници:
1. Думитру Гаврила – Заместник председател на Окръжен съвет Гюргево
2. Петре Мимиш – Личен съветник на Председателя на Окръжен съвет/
д-р по земеделие
3. Нику Мърдале – Директор дирекция „Международно сътрудничество, проекти и
стратегии” в Окръжен съвет
4. Мируна Ефтимиу – Зам. директор на дирекция „Международно сътрудничество,
проекти и стратегии” в Окръжен съвет
5. Кристина Гъина – Експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
6. Дорин Палку – Администратор на щраусова ферма SC SURAKI SRL
7. Ливиу Флореску – Директор Ветеринарно - Санитарна Дирекция
8. Георге Панаит – зам. директор Разплащателна агенция в Земеделието - Гюргево
9. Фабиян Търка – началник Служба защита на потребителите - Гюргево
10. Пъун Михай – дистрибутор и овощар
11. Виорел Вързару – фермер
Медии
12. Емил Таляну – кореспондент Национално Румънско Радио
13. ТВ ГЮРГЕВО
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Г-н Станимир Станчев представи българските участници:
Станимир Станчев – зам.- областен управител на Област Русе
Лили Ганчева – изп. директор Еврорегион „Данубиус“
Пенка Попова – н-к отдел АКРР
Лилия Георгиева – експерт в Областна администрация – Русе
Димитър Кънчев – директор на Областна дирекция ДФЗ
Борислава Братоева – директор на Областна дирекция „Земеделие”
Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ)
8. Атанас Атанасов – началник на отдел
9. Георги Дяков – началник на отдел
10. Деница Гаджева – отговорен експерт в отдел Русе на Национална служба за
съвети в земеделието
11. Манол Кившанов – Областен управител на Област Разград
12. Владимир Хвърчилков – представител на РУ „Ангел Кънчев“
13. Петър Димитров – представител на РУ „Ангел Кънчев“
14. Ани Демирджиева - мениджър реклама на телевизия Делта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Г-н Станимир Станчев изненада румънските участници, като подари диск на
Думитру Гаврила, на който са събрани акценти от срещите на Съвместната българорумънска земеделска работна група заснети от телевизия Делта. Той допълни, че това е
едно от миналогодишните обещания, което е изпълнено.
По следващата точка от дневния ред г-жа Деница Гаджева – експерт в
„Национална служба за съвети в земеделието” – Русе, представи историята,
дейността и мисията на мартенската фирма „Боримес“ ООД. Тя посочи, че основатели
на фирмата са братята Симеон и Борис Бириджиеви, които още през 1999 година
създават основите на днешния комплекс. Във фирмата работят 140 човека персонал и
разполага с 30 магазина, 16 от които са в Русе, а останалите в други градове в Северна
България. Предвид скоростното разрастване на фирмата и покриването на широк
пазарен дел, се налага изграждането на нов ултрамодерен месокомбинат с голям
капацитет на производство. Съгласно подадената информация, на площ от 4000 кв. м.
са разположени кланица, транжорна, месопреработвателен цех за колбаси с
високотехнологични машини и технологии с капацитет 40 тона месни продукти на ден.
Месечно се колят над 2000 прасета, доставяни от свинекомплексите в Юделник,
Щръклево, Писанец и др. Пилешкото месо в магазините на фирмата е производство на
кланица в Габрово. Предлаганото от „Боримес“ ООД сирене се доставя от мандра в
Езерче, която разполага с 300 крави. Собственикът използва уникална за България
технология и целогодишно храни животните със зелена трева. В цеховете на фирмата
постоянно има човек от инспекцията по храните, който следи за спазването на
стандартите. Целият производствен процес се следи компютърно съгласно
изискванията на внедрената система HACCP, следяща за критичните точки на всеки
етап от производствения цикъл. Различните продукти преминават през различен режим,
за да се постигне оптималното качество.
В заключение г-жа Гаджева обобщи, че „Боримес“ ООД работи със 100%
българско месо, което изкупува. Фирмата предлага на клиентите си изключително
изгодни за високото качество на продуктите си цени. Тя добави, че логото „Аз знам
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какво ям“ не е просто лозунг, а начин на мислене и философия в бизнеса на Симеон и
Борис Бириджиеви. (Приложение 1)
Г-н Думитру Гаврила – зам.-председател на Окръжен съвет Гюргево и зам.председател на Съвместната земеделска работна група, изрази възхищението си от
това, че фирмата ползва изключително и само животни от български произход за
производствената си дейност. Той посочи, че за разлика от България, в Румъния се
предпочита вносна стока.
Г-н Станимир Станчев в отговор на отправеното поздравление сподели, че
проблемът всъщност е общ. През последните години се наблюдава тенденция на
създаване на култура на консумиране. Председателя на комисията заключи, че няма
нищо лошо в местния патриотизъм, като е важно в бизнеса да се установят дългосрочни
търговски контакти, а изграденото доверие да се пази.
Г-жа Деница Гаджева продължи с кратко представяне на подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материали активи“ на Програмата за развитие на селските райони 2014
– 2020. Г-жа Гаджева информира, че индикативната дата за стартиране на приема на
заявления за подпомагане по подмярката е ноември 2016 г. Подкрепата се предоставя
на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за
инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната
дейност на предприятията.
Д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на
храните“ – Русе, обяви, че коментираното по време на първата среща на работната
група в Гюргево сътрудничество между ОДБХ Русе и аналогичната в Гюргево агенция,
е въпрос на време да се случи. След получаване на писменото потвърждение и
упълномощаване от БАБХ, в допълнително насрочен ден и час, ще бъде подписан
Съвместен протокол за сътрудничество между двете аналогични за българска и
румънска страна агенции за безопасност на храните в Русе и Гюргево.
Г-н Станчев отправи апел за оказване на необходимото съдействие от страна на
румънските партньори за установяването на контакт между аналогични на клуб
„Различни и равни“ към Русенския университет клубове в Гюргево и/или Букурещ.
Тази молба е била отправена към него по време на провела се по-рано среща с клуба.
Заместник областният управител определи настоящата работна група като своеобразен
„втори мост над р. Дунав“.
За финал, членовете на Работната група срещнаха теорията с практиката, като
посетиха на място един от търговските обекти на фирма „Боримес“ ООД.

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