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

ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на Съвместната българо-румънска работна група в областта на земеделието,
проведено на 17.05.2012 г. от 10.00 часа
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.
Официално откриване на изложението на агротехника в Русенския
университет „Ангел Кънчев”
2.
Разглеждане на изложението
3.
Посещение на фирма ЕТ „Дием – Дичо Дичев”
4.
Посещение на масиви със зимна маслодайна рапица
5.
Обяд
6.
Отпътуване
Изложението в Русенския университет се откри в 10.00 часа от проф. Христо
Белоев – ректор в РУ „Ангел Кънчев”. Официални гости бяха г-н Веско Маринов –
заместник областен управител на област Русе, който поздрави проф. Белоев по случай
XIV-то изложение, д-р Андриан Райков – заместник областен управител на област Русе, гн Йонел Мускалу – администратор на окръг Гюргево, г-жа Силвия Крица – заместник
областен управител на окръг Гюргево, заместник-кметове на община Русе, както и
представители на различни фирми, участващи в изложението.
Успоредно с изложението на агротехника в Русенския университет се представи и
проект „Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона – ECO BIZ”,
чийто водещ партньор е Окръжен съвет Гюргево, партньори са Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, Русенски университет „Ангел
Кънчев”, Национален научноизследователски институт за текстил и кожа – Букурещ,
Румъния и Национален селскостопански научноизследователски институт Фундулеа –
област Кълъраш, Румъния.
След обиколката на изложението, работната група посети фирма ЕТ „Дием – Дичо
Дичев”. Преди разглеждането на селскостопанските машини в двора на фирмата, г-н
Веско Маринов приветства присъстващите и представи участниците в срещата от
българска страна, като започна с г-н Дичо Дичев – управител на фирма ЕТ „Дием – Дичо
Дичев”. След това г-н Маринов продължи с г-н Георги Миланов – кмет община Иваново,
директора на Областна дирекция по безопасност на храните, Русе – д-р Атанас Атанасов,
директора на Областна дирекция „Земеделие” /ОДЗ/, Русе– д-р Димитрия Илиева, главен
секретар на ОДЗ, Русе – г-жа Емилия Илиева, г-жа Галина Георгиева – директор дирекция
АПФСДСР в ОДЗ Русе, изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус” –
Лили Ганчева, г-н Димитър Кънчев – директор на ДФЗ – Русе, проф. д-р Петър Димитров
представител на Русенския университет „Ангел Кънчев” – Русе и др. От своя страна г-н
Йонел Мускалу – администратор на окръг Гюргево, поздрави присъстващите и представи
участващите от румънска страна.
Управителят на ЕТ „Дием – Дичо Дичев” разясни накратко, че фирмата обработва
около 35 000 /тридесет и пет хиляди/ дка земя, като добива за миналата година е бил около
380 /триста и осемдесет/ кг. от декар рапица, 900-1000 /деветстотин-хиляда/ кг. от декар
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царевица, 480 /четиристотин и осемдесет/ кг. от декар пшеница. Уточни също, че система
за напояване няма и че е кандидатствал по две програми – „Сапард” и Мярка 121, сдобил
се е с нова техника, благодарение на която успява да обработва навреме земеделските
площи. Работниците във фирмата наброяват 40 /четиридесет/ души, като в тази връзка г-н
Дичев представи на присъстващите сина си – г-н Цветомир Дичев, който официално ще
управлява фирмата занапред. След уточненията относно техниката и произвежданата
продукция, групата се насочи към масиви със зимна маслодайна рапица обработвани от
тях.
Поради изчерпване на дневният ред г-н Маринов закри заседанието на Съвместната
българо-румънска работна група в областта на земеделието, като направи разяснения, че
предстоящото заседание в Румъния ще бъде проведено в края на месец юни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКО МАРИНОВ /П/
Заместник областен управител
на Област Русе
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