ОДОБРИЛ: /П/
ЯВОР ЯНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
За Областен управител на област Русе
(съгл.Заповед №2-95-00-1147/03.12.2015 г.)

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
19.11.2015 г., в конферентната зала на Окръжен съвет Гюргево
Днес, 19.11.2015 г. от 10.00 часа в конферентната зала на Окръжен съвет
Гюргево се проведе заседание на СБРЗРГ. Организатори бяха Областна администрация
– Русе, Асоциация „Еврорегион Данубиус, Окръжен съвет – Гюргево и Трансграничен
Бизнес център „Данубиус”.
Г-н Гаврила откри заседанието и подложи на гласуване следната индикативна
работна програма на срещата:
1.

Откриване на работната среща от г-н Думитру Гаврила, зам.-председател на
СБРЗРГ и заместник председател на Окръжен съвет Гюргево. Представяне на
румънските участници.

2.

Приветствие и представяне на българските участници от Станимир Станчев,
заместник областен управител на Област Русе и председател на СБРЗРГ.

3.

Резултати в областта на земеделието в Окръг Гюргево през 2015 година.
Представя Петра Окишор, директор на Окръжна Дирекция „Земеделие”.

4.

Краставица тип хидропонна култура в слънчевите оранжерии в окръг Гюргево.
Представя инж. агроном Петре Мимиш, съветник в Окръжен съвет Гюргево.
Предложението беше прието с пълно болшинство.
По първа точка от дневния ред г-н Гаврила представи румънските участници:
1. Думитру Гаврила – Заместник председател на Окръжен съвет Гюргево
2. Петре Мимиш – Личен съветик на Председателя на Окръжен съвет/д-р по
земеделие
3. Петра Окишор – Директор Окръжна Дирекция по земеделие - Окръг
Гюргево
4. Нику Мърдале - директор Дирекция Международно сътрудничество, проекти
и стратегии, Окръжен съвет Гюргево
5. Мируна Ефтимиу – зам.директор Дирекция Международно сътрудничество,
проекти и стратегии, Окръжен съвет Гюргево
6. Дорин Палку – Администратор на щраусова ферма SC SURAKI SRL
7. Кристина Гъина – Експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
8. Ливиу Флореску – директор Ветеринарно-санитарна дирекция
9. Дая Дануц – кмет на Община Гогошари
10. Тудор Флоря - кмет на Община Градинри
1

11. Флорентин Сурдуляса - кмет на Община Гряка
12. Силвиян Маня - кмет на Община Хоарле
13. Алин Станчиу - кмет на Община Извоареле
14. Йон Таке - Община Адунаци Копъчени
15. Еужен Шоавъ - Община Малу
Преса:
1. Емил Талияну – кореспондент на Румънското Национално Радио
2. ТВ Мунтения - Гюргево
По втора точка от дневния ред г-н Станчев представи българските участници:
1. Станимир Станчев, зам.-областен управител на Обаласт Русе
2. Лили Ганчева , изп. директор Еврорегион Данубиус“,
3. Лилия Георгиева, експерт Областна администрация – Русе
4. Георги Дяков – началник отдел „Контрол на храните“ Областна дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ)
5. Борислава Братоева, Директор - Областна дирекция „Земеделие”,
6. Деница Гаджева, отговорен експерт в отдел Русе Национална служба за
7. съвети в земеделието – 0885074178
8. Веселка Георгиева Национална служба за съвети в земеделието
9. Димитър Славов, кмет Община Бяла
10. Божидар Борисов – кмет на Община Две могили
11. Димчо Петров – кмет на с. Бръшлян, Община Сливо поле
12. Валентин Атанасов – кмет на Община Сливо поле
13. Ангел Стойков – Земеделски производители
14. Сергей Михайлович – Земеделски производители
Г-н Станчев поздрави участниците в заседанието, след което честити на
домакините новоизбраното правителство. Той изрази надежда, че новият премиер г-н
Дачиан Чолош (бивш еврокомисар за земеделието), освен на основаването на
комисията, отново ще уважи някое от бъдещите заседание. Г-н Станчев обясни на
присъстващите, че при срещата си с г-н Чолош е останал с много добри впечатления от
него. Заместник областния управител благодари за възможността, която се дава да
бъдат реализирани тези срещи, като добави, че през новия програмен период би желал
общините от двете страни на река Дунав да реализират по-добри и устойчиви
съвместни проекти.
Г-жа Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация Еврорегион
Данубиус, запозна кметовете от област Русе с побратимените им гюргевски общини и
внесените съвместни трансгранични проекти по програмата ИНТЕРРЕГ – V_A. Тя
подчерта изключителното значение на тези проекти, в областта на инфраструктурата,
сигурността и туризма за развитието на общините, които управляват.
Г-н Гаврила приветства новоизбраните кметове и им пожела успешно да се
включат в дейността на вече 5 години работещата комисия. Г-н Гаврила изрази своята
увереност, че трансграничните отношения между окръг Гюргево и област Русе, на
базата на успешния опит за привличане на европейски средства, ще постигнат още повисока степен на успех в реализираните проекти.
По трета точка г-жа Петра Окишор, директор на Окръжна Дирекция
„Земеделие”, представи обобщени резултати за постиженията в областта на
земеделието в Окръг Гюргево. Г-жа Окишор посочи, че около 80% от населението са
ангажирани с него и всички сектори са развити на тази територия. Тя допълни, че
производителите
разполагат
с
необходимите
сертифициращи
документи
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регламентирани по закон. Директорът на Окръжна Дирекция „Земеделие” добави, че
фермерите от Окръг Гюргево участващи в ежегодния национален конкурса за Топ
фермер, заемат 19 място от 100. Категориите, в които се съревновават са следните:
зърнопроизводство, цветарство, лозарство, зеленчукопроизводство. Това е
доказателство за големия професионализъм и опит в този бранш. Г-жа Окишор добави,
че отличените фермери са участвали в предишни срещите на земеделската работна
група.
По последната точка от дневния ред инж. агроном Петре Мимиш, съветник
в Окръжен съвет Гюргево представи дейността на сдружение SC Oxigen Agro Product
Company SRL, създадено 2009 г. През 2010 г. то кандидатства с проект към
Разплащателната агенция за развитие на селските райони за създаване на модерна
оранжерия хидропонна система, в рамките на Националната програма за развитие на
селските райони, със заглавие: Създаване на зеленчукови оранжерии в Новачи, Окръг
Гюргево. Инж. Мимиш уточни, че, през септември 2012 г., е завършено изграждането
на целия проект, който включва над 11 200 кв.м от защитена местност за отглеждане в
оранжерии – хидропонна система, както и складова база от 1000 кв. м на студени
складови съоръжения за сортиране и обработка на зеленчуци, линия за опаковане и
офис помещения. В резултат на производството на растителни култури, в рамките на
фермата са получени и преработени продукти от растителен произход: доматен сок,
сушени зеленчуци и кисели краставички. Инж. Мимиш допълни, че през 2014 г. е взето
решение да се диверсифицира производството на растителни култури и са закупени
суровини за цветя, особено Зюмбюл. През изминалата зима са произведени 150 000
саксийни зюмбюла, продадени на местния пазар. Производственият капацитет може да
достигне 2200-2500 тона растителни продукти, в зависимост от търсенето, като се
преговаря с клиентите, на база прогнозни сайтове за годишна необходимост от такава
продукция.
В момента, продукцията на Oxigen Agro се разпространява във веригите
хипермаркети като Метро, Auchan, Mega Image, Carrefour, Profi и различни фирми в
Румъния.
Участниците в работната среща обмениха контакти и стигнаха до решение за
повече информация да се обръщат към производителя на Краставица тип хидропонна
култура в слънчевите оранжерии Oxigen Agro.
Г-н Станчев благодари за интересните презентации и посочи, че трима
земеделски производители от област Русе са в топ 10 по мащаб в България. Г-н Станчев
изрази своето задоволство от проведената дискусия след което поради изчерпване на
дневния ред, закри заседанието.
Следващото заседание ще се проведе в град Русе, през месец декември.
Приложение:
Презентация „Краставица тип хидропонна култура в слънчевите оранжерии в
окръг Гюргево“

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