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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗГ),
15.05.2015 г., конферентна зала на Канев център при Русенски университет „Ангел
Кънчев” Русе
Днес, 15.05.2015 г. в конферентната зала на Канев център при Русенски
университет „Ангел Кънчев” Русе се проведе заседание на СБРЗГ. Организатори бяха
Областна администрация – Русе, Асоциация „Еврорегион Данубиус, Окръжен съвет –
Гюргево и Трансграничен Бизнес център „Данубиус” с любезното домакинство на
Русенски университет.
Заседанието беше открито от член кореспондент, професор, д-р Христо Белоев –
ректор на университета. Той приветства гостите с „Добре дошли” и изрази
удовлетвореност от възможността да домакинства работната среща на тази важна
трансгранична комисия. Проф. Белоев отбеляза, че познава работата на комисията и я
оценява като „мотор” за развитието на земеделието в целия регион.
Г-н Гаврила благодари за посрещането и отбеляза, че е силно впечатлен от
новопостроения Канев център и за условията, които са предоставени за работа на
комисията.
Г-жа Лили Ганчева припомни, че председател в момента е г-н Гаврила, но
българската страна е домакин, така, че днешното заседание ще се ръководи от г-н
Станчев.
Г-н Станчев приветства гостите и подложи на гласуване следната индикативна
работна програма на срещата:
09.00-09.15 ч.

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

09.15-09.30 ч.

Представяне на българските участници от г-н Станимир Станчев,
заместник областен управител на Област Русе и заместник
председател на СБРЗРГ.

09.30-10.30 ч.

Дунавската стратегия – предстоящи транснационални проекти в
подкрепа развитието на селските региони и земеделието.
Докладва: г-жа Катя Горанова, Изпълнителен директор на БЦМСП

10.30-12.30 ч.

Посещение на изложението за селскостопанска техника в Русенски
университет „Ангел Кънчев”

Предложението беше прието с пълно болшинство.
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По първа точка от дневния ред г-н Гаврила представи румънските участници:
1. Думитру Гаврила – заместник председател на Окръжен съвет Гюргево и
председател на Земеделската комисия
2. Петре Мимиш – съветник в Окръжен Съвет Гюргево (инж.агроном)
3. Петра Окишор – Директор Окръжна дирекция „Земеделие”-Гюргево
4. Кристина Гъина – експерт в Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус” Гюргево
5. Петре Патенташу – ветеринарен лекар, представител на ВетеринарноСанитарна Служба – Гюргево
6. Костел Спълату – смет на община Ръсучени
7. Силвиу Казаку, зам.кмета на община Извоареле
8. Силвиян Маня, кмет на община Хотареле
9. Флорин Сурдуляса, кмет на община Гряака
10. Еужен Щефаника, секретар на община Малу
11. Суфраджиу Думитру, фермер
12. Мариана Думитру, директор на „Агри Алианца”, земеделски машини и
съоръженияна
13. Михаела Генча, юрист Окръжен съвет Гюргево
Преса:
14. Емил Талияну – кореспондент на Румънското Национално Радио
15. ТВ Мунтения - Гюргево

По втора точка от дневния ред г-н Станчев представи българските участници:
1. Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител и председател на
работната група;
2. Г-жа Лили Ганчева – Изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус”;
3. Г-жа Пенка Попова – началник на отдел в Областна администрация Русе;
4. Г-жа Борислава Братоева – Директор на Областна дирекция „Земеделие”
Русе;
5. Г-н Димитър Кънчев – Директор на Областна дирекция Русе на Държавен
фонд „Земеделие“;
6. Д-р Андриан Райков – Директор на Областна дирекция Русе на Агенцията
за безопасност на храните, Директор;
7. Г-жа Деница Гаджева – Началник на Областна служба за съвети в
земеделието;
8. Г-жа Катя Горанова – Изпълнителен директор на Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия Русе;
9. Г-жа Елица Стаменова, експерт „Връзки с обществеността” в областна
администрация Русе;
10. Г-н Тодор Петров – представител на община Ветово
11. Г-н Любомир Спирдонов – заместник кмет на община Бяла
12. Г-н Бодуров – кмет на с. Пиргово, община Иваново
13. Г-н Николай Крумов – кмет на с. Бръшлян, община Сливо поле
14. Г-н Цветомир Петров – заместник кмет на община Ценово
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По трета точка от дневния ред г-жа Катя Горанова – Изпълнителен директор
на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия Русе представи
темата: Дунавската стратегия – предстоящи транснационални проекти в подкрепа
развитието на селските региони и земеделието.
Г-жа Горанова отбеляза, че темата е много важна и че Бизнес центърът е член на
Управляващите комитета на 2 от приоритетните области на Дунавската стратегия, в
която са включени 14 държави и по която се оформя новия макрорегион на Европа. Тя
мотивира убеждението си, че чрез реализиране на подходящи проекти, процесите в
България могат да се обърнат и да се ускори икономическото й развитие. Представи
пред участниците в срещата основните моменти, свързани с конкурентните и развитите
селски райони в Дунавския регион в съответствие с приоритетите, поставени в
Стратегия Европа 2020, Стратегията и планът за действие за биоикономика на ЕС и
Общата селскостопанска политика.
Д-р Райков изрази мнение, че разработването на общ бранд за 14-те държави е
добра идея, но трудно ще се реализира и според него е необходимо за целта да се
създадат логистични центрове във всяка държава.
Г-жа Горанова потвърди необходимостта от логистични центрове, които се
предвижда да се създадат навсякъде и да се ръководят от единен център като найвероятно той ще бъде ситуиран в Германия.
Г- н Цветомир Петров сподели, че е впечатлен от проекта в Македония –
работата с малки и големи производители. Според него и у нас се работи така, но не е
регистрирано официално такова партньорство. Производителите се нуждаят от
подкрепа при стартиране на бизнеса си.
Г-жа Горанова се съгласи, че трябва да се идентифицират и въведат стимули
за производителите, особено на биопродукти. Трябва да се работи в мрежа, да се търси
информация по всеки проблем – както например е намерено решение срещу
почерняване на доматите.
Г-жа Окишор отбеляза, че темата е значима и че е необходимо да се подобрят
параметрите за сертифициране на производителите – да се намали времето за издаване
на сертификати, да се организират местни сертифициращи органи, които да работят
при поносими цени за производителите. Според нея, може да се работи по-активно за
производство на продукти по „запазена рецепта”, какъвто например е конфитюра от с
Тополвен.
Д-р Райков отбеляза, че има Наредба за производство на традиционни
продукти, какъвто у нас е например „Горнооряховския суджук”.
Г-н Гаврила сподели, че до 15 годишен се е хранил само с биопродукти. Той
изрази съжаление, че на производителите на биопродукти им се налага да продават
стоката си на прекупвачи и докато отиде до пазара цената се вдига няколкократно.
Трябва да се организират преработвателни фабрики, в които да се преработва
непродадената продукция и магазини за директна продажба.
Г-жа Гаджева също отбеляза, че темата е интересна. НССЗ работи отдавна със
селскостопански производители като ги подкрепя и в областта на биопроизводството.
Сертифицираните производители са известни и те не са много – около 200, като
повечето са сертифицирани за производство на плодове. За производство на зеленчуци
има само 2 сертифицирани производителя. Сертифицирането на производители не е
толкова голям проблем, колкото е голям проблемът със сертифицирането на цеховете –
преработвателните предприятия. Налага се изводът, че е необходимо да се стимулират
фермите за производство на биозеленчуци и НССЗ ще работи за подпомагане на този
процес.
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Г-н Николай Крумов сподели, че селата обезлюдяват и наистина трябва да се
предприемат мерки за подкрепа на фермерите. Необходими са повече срещи и то в
малките населени места. Комуникацията между производителите, особено в малките
населени места е нарушена. Производителите на кайсии се опитват да се обединят, но
не могат да се организират, не им стига продукцията за да напълнят например един
голям камион и така транспортът им излиза скъп, а в Румъния има пазар за кайсиите.
Би било добре да се провеждат периодично срещи между производители и купувачи и
да се организират помещения за шоково замразяване с цел недопускане бракуване на
непродадената продукция.
След дискусията членовете на Съвместната българо-румънска земеделска група
посетиха 17-то Специализирано Русенско изложение за земеделска, автомобилна,
индустриална и електронна техника, което беше открито на 14.05.2015 г. в Русенския
университет

Приложение:
1. Презентация „Дунавската стратегия – предстоящи транснационални проекти в
подкрепа развитието на селските региони и земеделието“

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