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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
15.12.2015 г., в Аула А-15 на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите
– Пловдив, филиал Русе
Днес, 15.12.2015 г. от 10.00 часа в Аула А-15 на Висшето училище по агробизнес
и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив, филиал Русе се проведе заседание на
СБРЗРГ. Организатори бяха Областна администрация – Русе, Асоциация „Еврорегион
Данубиус, Окръжен съвет – Гюргево и Трансграничен Бизнес център „Данубиус”.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе и
председател на СБРЗРГ откри заседанието и подложи на гласуване следната
индикативна работна програма на срещата:
1. Приветствие и представяне на българските участници от Станимир Станчев,
заместник областен управител на Област Русе и председател на СБРЗРГ.
2. Приветствие и представяне на румънските участници от Думитру Гаврила,
заместник председател на Окръжен съвет Гюргево и зам. председател на
СБРЗРГ.
3. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, филиал Русе;
Специалности и форми на обучение: Представя Веселин Митев,
административен директор и помощник ректор.
4. Разглеждане на учебната база на ВУАРР.
По първа точка от дневния ред г-н Станчев представи българските участници:
1. Станимир Станчев – зам.- областен управител на Област Русе
2. Лили Ганчева – изп. директор Еврорегион „Данубиус“
3. Пенка Попова – н-к отдел АКРР
4. Лилия Георгиева – експерт в Областна администрация – Русе
5. Димитър Кънчев – директор на Областна дирекция ДФЗ
6. Борислава Братоева – директор на Областна дирекция „Земеделие”
7. Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ)
8. Деница Гаджева – отговорен експерт в отдел Русе на Национална служба за
съвети в земеделието
9. Ивалинка Цанкова – ЕТ „Ивалинка Цанкова“ с. Мечка
10. Маргарита Петрова – Секретар на Съюз на Дунавските овощари и член на
консултативния съвет по овощарство към МЗХ
11. Манол Кившанов – Областен управител на Област Разград
По втора точка от дневния ред г-н Думитру Гаврила представи румънските
участници:
1. Думитру Гаврила – Заместник председател на Окръжен съвет Гюргево
2. Дорин Палку – Администратор на щраусова ферма SC SURAKI SRL
1

3. Петра Окишор – Директор Окръжна Дирекция по земеделие - Окръг
Гюргево
4. Клара Мъркулеску - Директор Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“
5. Петре Мимиш – Личен съветик на Председателя на Окръжен съвет/д-р по
земеделие
6. Пъун Михай – овощар и дистрибутор на плодове
7. Йон Дона – преподавател в Земеделския Университет –Букурещ
8. Кристина Гъина – Експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
9. Шофьор
Медии
1. Емил Таляну – кореспондент Национално Румънско Радио
2. Йоан Манаила- репортер и оператор, ТВ МУНТЕНИЯ
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе
поздрави участниците в заседанието и им благодари за тяхната инициативност и
последователност. Той подчерта, че това е последното заседание за 2015 година, като
добави, че работната група допринася за сближаването на двете страни и обмяната на
опит в сектор земеделие. Заместник областния управител изрази надежда, че през
новата година ще бъде все така успешно продължено и развито това партньорство.
Г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус“,
предаде поздравите на г-н Антон Пъкурецу, посланик на Румъния в България към
Съвместната българо-румънска земеделска работна група, чиято дейност следи с
интерес. Тя добави, че г-н Пъкурецу е изразил желание за участие в първото за 2016 г.
заседание на работната група.
Г-н Думитру Гаврила – заместник председател на Окръжен съвет Гюргево и
зам. председател на СБРЗРГ приветства българската делегация и изказа своето
удовлетворение от поредната среща, която е доказателство за потенциала, който
България и Румъния имат за развитие на традиционно доброто двустранно
сътрудничество в областта на земеделието.
Г-н Манол Кившанов – Областен управител на Област Разград благодари за
поканата и заяви, че през 2016 г. ще бъде възобновено участието му в земеделската
работната група.
По трета точка г-н Веселин Митев – административен директор и помощник
ректор на училището представи темата „Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите – Пловдив, филиал Русе; Специалности и форми на обучение”. Той обясни,
че училището е с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование в
образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър” по специалности
от професионални направления „Администрация и управление” и „Икономика”.ВУАРР
Пловдив с филиали в Русе и Велико Търново. Г-н Митев допълни, че ВУАРР е
правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж” основано на 23 октомври 1992
г. с Решение на Министерския съвет на Република България.
Административният директор изтъкна, че в края на 2013 г. ВУАРР получава
нова Еразъм харта за целия програмен период на Програма Еразъм + /2014 - 2020/. Г-н
Митев обясни още, че материалната база предоставя отлични условия за обучение,
самоподготовка и изследователска работа. Висшето училище има национална и
международна акредитация, включително за всички форми на обучение – редовна,
задочна, дистанционна.
Академичното издателство при Центъра за евроинтеграция и култура на
Висшето училище издава учебници, учебни помагала, литература и справочници за
кандидат-студенти. Те допринасят за подобряване качеството на учебния процес.
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ВУАРР се явява най-голямата образователна институция, създаваща кадри за
развитие на регионите и агробизнеса.
По последната точка от дневния ред г-н Веселин Митев разведе участниците в
работната среща в учебната база на Филиала, като посочи, че той разполага със
собствена библиотека, с три компютърни зали, с 45 самостоятелни работни места с
Internet-достъп, принтери, скенери, размножителна техника. Общо Филиалът използва
над 60 компютърни, стационарни и преносими, конфигурации, 10 мултимедийни
проектора и друга техника.
Румънските гости останаха силно впечатлени от материалната база на
училището. В него видяха възможност за подготовка на специалисти, като се има
предвид, че в окръг Гюргево е силно развито земеделието.
Г-н Веселин Митев в заключение подчерта,че румънските студенти ще са добре
дошли, а за училището ще бъде чест лектор да бъде присъствалия на срещата проф.
Йон Дона – преподавател в Букурещкия университет по земеделие и ветеринарна
медицина.
В края на срещата г-н Митев подари на участниците по бутилка червено
плодово вино от Арония, собствено производство и рекламни материали на училището.
Г-н Станчев направи равносметка на работата на комисията за изминалата
година. Той я определи като успешна и постигаща целта си, защото тя се основава на
доверие и приятелство. Заместник областният управител г-н Станчев изненада
румънските участници с лични коледни подаръци, придружени с пожелания за крепко
здраве и много успехи през следващата година, след което поради изчерпване на
дневния ред, закри заседанието.
Приложение: Презентация на Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите Пловдив

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