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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, проведени на
12.05.2017 г., в конферентна зала №2 на Канев център
Днес, 12.05.2017 г. от 10.00 в конферентна зала №2 на Канев център се проведе
заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ).
Организатори бяха Областна администрация Русе, Асоциация „Еврорегион Данубиус”,
Окръжен съвет Гюргево и Трансграничен Бизнес център „Данубиус”.
В началото на работната среща г-жа Пенка Попова, началник на отдел
„Административен контрол и регионално развитие“ (АКРР) в Областна администрация Русе
приветства участниците. Г-жа Попова благодари на инж. Мехмед Узунов, изпълнителен
директор на „Раломекс” АД, гр. Завет и на проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенски
университет „Ангел Кънчев“, за тяхното домакинство и съдействие за по-добрата
организация и провеждане на заседанието.
Г-жа Попова даде думата на проф. Пенчева да поздрави българските и румънски
гости. Ректорът на Русенския университет обясни, че е изключително доволна от факта, че
заседанието на трансграничната комисия по земеделия се провежда именно тук. Проф.
Пенчева посочи, че университетът е многопрофилен с добре развиващи се факултети, от
които най-новият е в сферата на общественото здраве и здравните грижи. Тя допълни, че
тази година ще бъде открит и филиал във град Видин, като по този начин ще бъдат покрити
всички населени места в цяла северна България. Проф. Пенчева подчерта, че ежегодно се
организира изложение на земеделска и автомобилна техника, което е уникално, защото се
провежда на територията на академична структура. Част от изложението е и Иновативно
младежко експо, на което всички факултети и филиали, заедно с професионалните
студентски клубове и научноизследователски студентски лаборатории представят свои
разработки. Идеята е да се подкрепят младите хора, да мислят, да мечтаят, да създават и да
не се страхуват да опитват. В заключение проф. Пенчева пожела ползотворна работа на
групата и създаване на нови връзки и добри практики.
Г-жа Попова даде думата на г-жа Михаела Клаудиа, първи съветник на председателя
на Окръжен съвет Гюргево да организира по-нататъшната работа на комисията поради
отсъствието на нейния председател г-н Лучиан Корозел. Г-жа Клаудиа поздрави делегациите
и обясни, че земеделието е изключително важен ресор и всъщност е един много ценен
ресурс, с който разполагаме. Тя сподели, че е изключително впечатлена от базата на
университета, предоставяща прекрасна възможност на млади хора, включително от Гюргево
да продължат висшето си образование. Г-жа Клаудиа благодари на изпълнителният директор
на Асоциация Еврорегион „Данубиус“ за цялостната подкрепа която оказва и пожела успех
на всички участващи в подготовката на заседанието.
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Г-жа Михаела Клаудиа, първи съветник на председателя на Окръжен съвет Гюргево
представи румънската делегация.
1. Петра Окишор, директор на Окръжна дирекция по Земеделие-Гюргево.
2. Петре Мимиш, съветник в Окръжен съвет Гюргево.
3. Габриел Неделчу, администратор на Tractor Sud (търговия със земеделска техника).
4. Михаица Строе, Flamicom (търговия със земеделска техника).
5. Флориан Тънасе, Flamicom (търговия със земеделска техника).
6. Йонел Пасол, кмет на община Скиту .
7. Флорин Геону, кмет на община Слобозия.
8. Флорин Грауре, отговорник /оператор/ инфопункт EcoBiz - Ойнаку .
9. Кристина Гъина, експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус и секретар на
СБРЗРГ.
10. Алина Борня, експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус.
11. Емил Талиану, репортер на Румънско национално Радио.
Изпълнителният директор на Асоциация Еврорегион „Данубиус“, Лили Ганчева
благодари на Русенската Алма матер за изключителното взаимодействие и принос в
осъществяването на трансграничното сътрудничество в района Русе – Гюргево, в
качеството ѝ на учредител и активен неин член.
Г-жа Попова благодари на г-жа Ганчева, след което представи българските участници:
1. Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
2. Лилия Георгиева, експерт в Областна администрация Русе.
3. Деница Гаджева, главен експерт-координатор в отдел Русе, Национална служба за
съвети в земеделието.
4. Галина Георгиева, началник отдел „Растителна защита“ в Областна дирекция по
безопасност на храните гр. Русе.
5. Борислава Братоева, директор на Областна дирекция „Земеделие” Русе.
6. Димитър Кънчев, директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.
7. Катя Горанова, изпълнителен директор на БЦПМСП Русе.
8. Проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
9. Доц. д-р. инж. Таня Грозева, главен секретар на Русенски университет „Ангел
Кънчев“.
10. Инж. Мехмед Узунов, изпълнителен директор на „Раломекс” АД, гр. Завет.
11. Инж. Рашид Узунов, главен инженер на „Раломекс” АД, гр. Завет.
12. Димитър Вечев, председател на ППК „Земя“ в с. Екзарх Йосиф.
13. Росен Куртев, ППЗК „Бъдеще”, с. Обретеник.
14. Ивайло Иванов, земеделски производител, с. Обретеник.
Г-жа Михаела Клаудиа предложи и подложи на гласуване следния дневен ред:
1. Откриване на работната среща.
2. Презентация: земеделска кооперация Карфур Въръщи
Докладват: г-н Раду Адриан Мъхалян, кмет на община Въръщи, г-н Борел Бутуругъ и
г-н Ръзван Колота, производители и членове на кооперацията.
3. Дискусия.
4. Посещение на местен производствен пункт и склад /депозит/ на кооперацията.
5. Отпътуване от Въръщи към Гюргево.
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Присъстващите членове на работната група приеха единодушно предложения дневен
ред.
Доц. д-р инж. Таня Грозева, главен секретар на Русенския университет запозна
участниците с историята, дейността и възможностите за обучение, като акцентира върху
факултета по земеделие, организатор на 19-то Русенско изложение. Тя подчерта, че това е и
най-големият университет в трансграничния българо-румънски регион край река Дунав. Доц.
д-р инж. Грозева обясни, че за периода 2012-2014 г. в РУ са финансирани 9 проекта за около
5 мил. лева по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Русенският
университет има подписани над 350 двустранни споразумения за обмен на студенти и
преподаватели по програма ЕРАЗЪМ+ с университети от 44 страни. В края на своето
изложение главния секретар, изтъкна приноса на университета към добрите практики и
предизвикателствата на Европейската стратегия за Дунавския регион. (Приложение 1 –
Презентация на РУ „Ангел Кънчев“)
Изключителен интерес предизвика презентацията на „Раломекс“ АД, гр. Завет – крупен
производител на техника за модерно земеделие. Главният инженер Рашид Узунов представи
в детайли дейността, номенклатурата и иновациите в производството на предприятието.
Стана ясно, че фирмата е не само редовен участник, но и основател на Изложението. Инж.
Узунов подчерта, че обслужването на клиентите е „ключов” елемент в дейността на
„Раломекс” АД. Преди осъществяване на продажба се извършва цялостен анализ на
желанието на клиента и професионално консултиране относно произвежданите машини.
(Приложение 2 – Презентация на„Раломекс“ АД, гр. Завет)
Присъстващите бяха изненадани от факта, че без предварителна уговорка в румънската
делегация беше включен представител на фирма Flamicom, която е единствено упълномощен
дистрибутор на „Раломекс” АД.
В практическата част присъстващите имаха възможност да разгледат изложените
обработваща техника за земеделието, прикачен инвентар, средства за растителна защита,
градинска техника, напоителни системи и други стоки и услуги за селскостопанското
производство, както и най-нови модели автомобили.
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