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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
27.10.2016 г., в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе
Днес, 27.10.2016 г. от 09.30 часа в зала „Свети Георги“ 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 работната срещата. Той посочи, че въпреки многобройните
ангажименти на двете делегации са успели да се организират и да присъстват на заседанието
на земеделска работна група.
Г-н Станчев подложи на гласуване следната индикативна работна програма на
срещата:
1. Универсален органичен тор „Биостарт 93“, производство, състав и приложение в
земеделието.
Представя: Валя Владимирова, експерт химик в ППК „Старт 93“, с. Караманово,
община Ценово, област Русе
2. Производство на белена слънчогледова ядка и халва от слънчогледови семки.
Представя: Сезгин Дауд, управител на фирма „Дунав суиит“ ООД с. Стамболово,
община Сливо поле, област Русе
3. Дискусия
4. Посещение на фирма „Дунав суиит“ ООД с. Стамболово
Присъстващите членове на работната група приеха единодушно предложения дневен
ред.
Г-н Станчев обясни, че поради неотложни служебни ангажименти се налага да излезе
за 30 минути от заседанието и в тази връзка ще наруши протокола като представи първо
българските участници:
1. Лили Ганчева, изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус“
2. Пенка Попова, началник на отдел „Административен контрол и регионално развитие“
3. Лилия Георгиева, експерт в Областна администрация – Русе
4. Димитър Кънчев, директор на Областна дирекция ДФЗ
5. Борислава Братоева, директор на Областна дирекция „Земеделие”
6. Андриан Райков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните
7. Деница Гаджева, главен експерт-координатор в Национална служба за съвети в
земеделието, отдел Русе
8. Красимир Братоев, представител на РУ „Ангел Кънчев“
9. Георги Митев, представител на РУ „Ангел Кънчев“
10. Георги Георгиев, фирма „Пестицид“
11. Христиан Милев, агроном в „Сафари М“ ЕООД
12. Валя Владимирова, експерт химик в ППК „Старт 93“
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13. Сезгин Дауд, управител на фирма „Дунав суиит“ ООД
14. Антониос Берк – бизнес партньор на фирма „Дунав суиит“ ООД
15. Телевизия Делта
Заместник областният управител информира участниците, че в негово отсъствие
срещата ще бъде водена от г-жа Пенка Попова, началник на отдел „Административен
контрол и регионално развитие“.
Г-жа Попова даде думата на г-н Нику Мърдале – директор Дирекция международно
сътрудничество, стратегии и проекти – Окръжен съвет Гюргево да представи румънските
участници. Г-н Мърдале поздрави присъстващите и допълни, че делегацията се представлява
от г-н Ръзван Кук, администратор на Окръжен съвет Гюргево и председател на земеделска
работна група, който днес няма възможност да присъства. Той уточни, че г-н Кук е
ангажиран с предстоящите парламентарни избори в Румъния, като е председател на
предизборния щаб и кандидат за депутат.
Г-н Мърдале представи румънската делегация:
1. Мируна Ефтимиу, зам.директор дирекция Международно сътрудничество, стратегии
и проекти, Окръжен съвет Гюргево
2. Клара Мъркулеску, директор трансграничен Бизнесцентър Данубиус - Гюргево
3. Йоана Пушкаш, старши съветник Земеделска камера Гюргево
4. Корнелия Санду, старши съветник Земеделска камера Гюргево
5. Виорел Митрой, директор дирекция Гори Гюргево
6. Джордже Чиряп, председател на Работодателите в МСП - Гюргево
7. Мариус Веля, генерален директор Holland Farming
8. Костел Патеръу, директор SC Oxygen Agro SRL
9. Джорджиана Бику, главен отговорник на информационен пункт Eco-Biz - Извоареле
10. Флорин Грауре, главен отговорник на Информационен пункт Eco-Biz – Ойнаку
11. Корния Лина , експерт - трансграничен Бизнесцентър Данубиус - Гюргево
12. Лаура Кожихару, експерт - трансграничен Бизнесцентър Данубиус - Гюргево
13. Кристина Гъина, експерт - трансграничен Бизнесцентър Данубиус – Гюргево
14. Лионел Пашол, съвети в земеделието
15. Емил Таляну, кореспондент РН Радио
По първа точка от дневния ред г-жа Валя Владимирова, експерт химик в ППК
„Старт 93“ представи производството, състава и приложението в земеделието на универсален
органичен тор „Биостарт 93”, собствено производство. Г-жа Владимирова посочи, че това е
универсален органичен тор представляващ екстракт от компост, произведен в инсталация за
аеробно динамично компостиране в затворени съдове по американска технология. В своето
изложение тя обясни подходящите фази и дози, с които да се третират различните култури,
като отбеляза, че торът е с високо съдържание на фулво и хуминови киселини, както и на
микро и макроелементи. Г-жа Владимирова обърна внимание, че той е необходим особено
при покълване на семената, първоначално формиране на кореновата система и стъблото и
допринася за подобряване на количеството и качеството на получения добив. Г-жа
Владимирова допълни, че повишава устойчивостта на растенията към стрес (внезапна
промяна на температура, суша, ефект от пестициди) и помага за бързото им възстановяване).
Кооперацията работи на територията на с. Караманово, община Ценово (Приложение 1).
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Г-н Костел Патеръу, директор SC Oxygen Agro SRL зададе въпрос какво количество
от органичния тор се използва за един хектар.
Г-жа Владимирова обясни, че за един хектар се използва от 1 до 2 литра концентрат
разреден в 150 до 300 литра вода.
Г-жа Клара Мъркулеску, директор трансграничен Бизнесцентър Данубиус – Гюргево
прояви интерес дали универсалният тор е сертифициран и определен от независим орган
като еко продукт.
Г-жа Владимирова посочи, че на този етап не е сертифициран, но са направени
съответните анализи в лицензирана лаборатория и е в процес на регистрация.
Г-жа Борислава Братоева, директор на Областна дирекция „Земеделие” попита дали
суровината, която се компостира е само от стопанството на ППК „Старт 93“ и достатъчна ли
е за производството на органичния тор.
Г-жа Владимирова отговори, че за сега растителните и животинските отпадъци
използвани за компоста са изцяло от собствено производство.
По втора точка от дневния ред г-жа Попова даде думата на г-н Сезгин Дауд,
управител на фирма „Дунав суиит“ ООД да запознае присъстващите с процеса на
производство на белена слънчогледова ядка и халва от слънчогледови семки. Г-н Дауд
сподели, че фирмата е създадена през 2015 г. за производство на захарни изделия, предимно
халва и локум. Основните продукти се произвеждат по оригинални ориенталски рецепти. Те
са природосъобразни, пълноценни и здравословни, подходящи за ежедневна консумация.
Фирмата непрекъснато разширява производството си като включва нови продукти – локум,
пелети от слънчогледовите люспи и др. (Приложение 2).
Г-жа Мъркулеску се обърна към представителите на българската делегация с молба да
бъдат идентифицирани еко производители и предоставени техните контакти. Тя допълни, че
една среща в Гюргево ще е от голяма полза тъй като в Румъния е много актуална тази тема.
Г-жа Деница Гаджева, главен експерт-координатор в Национална служба за съвети в
земеделието, отдел Русе взе отношение по темата като уточни, че повечето от земеделските
производители нямат сертификат на производството си, а на стопанството. Тя допълни, че
при възможност за износ в Румъния или търговия в нашата страна те изваждат специален
сертификат за плодовете, зеленчуците или меда.
Присъстващите дискутираха още различни теми, както и разликите между еко,
биологичното и органичното производство.
В края на работната среща г-н Станчев благодари на участниците и преди да закрие
работната среща напомни, че предстои практическа част.
Работната групата посети с. Стамболово, където се запозна с технологичните процеси
при производство на халва и белени слънчогледови семки. Информира се, че фирмата се
помещава в нова производствена сграда, оборудвана с високо технологични линии, внос от
Турция и Гърция. Още при посещението се договори партньорство и г-н Дауд получи покана
за съвместна дейност с румънски партньор и за построяване на аналогична фабрика на
територията на окръг Гюргево, както и за разпространение на продукцията на румънския
пазар.
/П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
и Заместник-председател на СБРЗРГ
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