ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на Съвместната българо-румънска работна група в областта на
земеделието (СБРЗРГ), проведено на 13.06.2013 г. от 10.30 часа в с. Пиргово
Темата на организираната със съдействието на Асоциация Еврорегион
Данубиус и г-жа Лили Ганчева среща беше овощарството и технологиите при
отглеждане на земеделски култури.
От българска страна членовете на смесената работна група бяха представени от
заместник областния управител Веско Маринов, директора на ОД на ДФ „Земеделие”
Димитър Кънчев, директора на Областната дирекция по земеделие Димитрия Илиева, гн Атанас Атанасов, директор на ОДБХ, директора на гъбозавода в Красен Светослав
Стоянов и др.
Румънската делегация включваше зам.-председателя на Окръжен съвет
Гюргево г-н Думитру Гаврила, Йонел Мускалу, администратор на Окръжен съвет
Гюргево, директора на ветеринаро-санитарната служба дирекция в Гюргево Петре
Патеншану, както и представителите на бизнеса в лицето на Габриел Карамида –
директор на фабрика за олио и собственик на най-модерния свинекомплекс в окръг
Гюргево и г-н Дорин Палку, администратор на щраусовата ферма „Сураки”.
Заседанието на работната група се състоя предимно от практическа част, по
време на която членовете имаха възможността да посетят стопанския двор и овощните
насаждения на производителя Петър Динов в с. Пиргово, община Иваново, както и да
се запознаят с технологиите и спецификата на отглеждането на различни земеделски
култури и по-конкретно на сини сливи.
Домакинът г-н Динов запозна гостите с историята на своя бизнес като
подчерта, че немалка част от продукцията му от сини сливи се изнася за Румъния, а
тенденцията е износът към северната ни съседка да се увеличава. Освен за
овощарството и отглеждането на сини сливи в градината в с. Тръстеник, г-н Динов
разказа и за някои от бъдещите си бизнес планове в това число изграждане на ферма и
камера за охлаждане на плодове.
В хода на разговорите представителите на бизнеса от двете страни намериха
много допирни точки и дори начертаха планове за бъдещо сътрудничество.
Собственикът на модерния свинекомплекс в Гюргево Габриел Карамида сподели, че 30
% от бизнеса му се реализира в България, но възнамерява да го разшири. С огромно
задоволство той предложи на производителя Петър Динов бъдещо сътрудничество и
бизнес.
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