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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗГ),
11.06.2015 г., заседателна зала на Община Извоареле , окръг Тюргево.
Днес, 11.06 .2015 г. в заседателна зала на Община Извоареле , окръг Тюргево се
проведе поредното заседание на СБРЗРГ.
В заседанието участваха от румънска страна:
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. Мируна Ефтимиу –
зам.директор дирекция „Межд.сътртудничество,
стратегии и проекти” - Окръжен ъсвет Гюргево
6. Клара Мъркулеску – директор Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
7. Казаку Мариус, зам.кмета на община Извоареле
8. Флорин Мареш – зам.кмет, община Расучени
9. Сорин Бряз – администратор на ферма SCAGROSEB SRL
10. Михаела Генча, юрист Окръжен съвет Гюргево
Преса:
11. Емил Талияну – кореспондент на Румънското Национално Радио
12. ТВ Мунтения - Гюргево
От българска страна:
1. Областна администрация, г-н Станимир Станчев, Зам.-областен управител;
2. Областна администрация, г-жа Пенка Попова, Началник на отдел АКРР;
3. Областна администрация, г-жа Лили Ганчева, Изп. директор на асоциация
„Еврорегион Данубиус“
4. Областна дирекция по безопасност на храните, д-р Андриан Райков,
Директор;
5. Областна дирекция по земеделие, г-жа Борислава Братоева, Директор;
6. Национална служба за съвети в земеделието, г-жа Деница Гаджева,
отговорен експерт в отдел Русе;
7. ППК „Бряст”, с. Брестовица, общ. Борово, г-н Красимир Йорданов,
председател, овцеферма;
8. ППК „Земя”, с Екзарх Йосиф, Димитър Вечев, председател, кравеферма;
9. Браншова организация на зърнопроизводителите, г-н Красимир Вълев,
председател;
10. Г-н Иван Караиванов, зърнопроизводител и животновъд (Кривня, Сеново,
Глоджево, Ветово);
11. Пламен Генчев, Борисово, земеделски производител;
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12. Радослав Радев, председател на ППК "Баниски лом", с.Баниска, общ. Две
могили, кравеферма;
13. Йордан Тодоров, Бръшлен, земеделски проиводител;
14. Венета Златанова, Борово, Кравефема;
15. Ани Дерменджиева – репортер;
16. Оператор.
Българската делегация беше водена от г-н Станимир Станчев, заместник
областен управител на Област Русе, а румънската от г-н Думитру Гаврила, заместник
председател на Окръжен съвет Гюргево.
Беше предложен от г-н Гаврила, председател на комисията и одобрен с пълно
единодушие следния дневен ред:
1. Посещение на информационен пункт ЕКО-БИЗ в Община Извоареле, окръг
Гюргево
2. Значение
на разпространението на информация за финансиране на
земеделието в селските райони.
Представя: Мируна Ефтимиу, зам.-изпълнителен директор на дирекция
Международно сътрудничество, стратегии и проекти, Окръжен Съвет Гюргево
3. Посещение на ферма SCAGROSEB SRL – пример за добра практика:
отглеждане на царевица, жито, ечемик, рапица и кравеферма
Заседанието на комисията стартира с посещение на информационен пункт ЕКОБИЗ в Община Извоареле. Пунктът е изграден по трансграничен проект „Екологични
трансгранични действия за интегрирана бизнес зона – ЕКО БИЗ” изпълнен в
партньорство между Окръжен съвет Гюргево, Бизнесцентър за подпомагане на МСП –
Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Национален научноизследователски
институт
за
текстил
и
кожа, Букурещ,
Национален
селскостопански
научноизследователски институт Фундуля, Кълъраш. В рамките на проекта са
изградени 5 информационни пункта, като 2 от тях са позиционирани в гр. Русе – в
Русенски университет и в Община Русе. Достъпът до съдържащата се в тях
информация е свободен. Създаден е и web portal: http://ecobiz.cjgiurgiu.ro, на който се
поддържа база с данни за български и румънски земеделски производители на
английски, български и румънски език.
Г-жа Мируна Ефтимиу, зам.-изпълнителен директор на дирекция Международно
сътрудничество, стратегии и проекти, Окръжен Съвет Гюргево представи темата:
„Значение на разпространението на информация за финансиране на земеделието в
селските райони” (приложена презентация). Тя подчерта, че по време на изпълнение на
проекта са срещнати трудности, свързани с идентифициране на работещи
биопроизводители, недостатъчна мотивация на земеделските производители за
развитие на биоземеделие и недоверие по отношение на ефективността му, неумение за
разпространение на съществуваща относима информация.
Областна администрация се ангажира съвместно с Областните дирекции по
земеделие в Русе и Гюргево да предостави информация за нейното актуализиране и
допълване.
Практическата част се проведе във ферма SCAGROSEB SRL в община Расучени,
където членовете на групата се запознаха с добра практика по отношение на
отглеждане на царевица, жито, ечемик, рапица и управление на кравеферма.
Собственикът сподели че обработва 1700 ha земя, като 850 ha са житни култури, 380 рапица, по 200 – слънчоглед и царевица, люцерна и други култури. В кравефермата си
отглежда 400 крави, от които 200 са предназначени за млеконадой, 100 за репродукция
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и останалите са юници. Млеконадоят е изцяло механизиран, даващ възможност да
бъдат едновременно обслужени 16 крави. Машинно тракторният парк е напълно
оборудван с най-модерна техника в областта на земеделието. Екип от 40 човека
осъществява всички процеси във фермата вкл. ветеринарно санитарния контрол и
охранителната дейност в обекта. По време на дискусията стана ясно че добивът,
субсидиите, цената на продукцията и начинът на изкупуването не се различават
съществено от тези в област Рус. Например изкупната цена на млякото е около 0,28
евро, а средният млеконадой на ден от крава е 24 литра.
Наред с деловата част беше отбелязан предстоящият рожден ден на заместник
областния управител Станимир Станчев, който е и заместник председател на
Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Г-н Станчев беше изненадан
с диплома за принос в дейността на комисията и румънски сувенири, връчени му лично
от г-н Гаврила, заместник председател на Окръжен съвет Гюргево. Директорката на
Службата по земеделие в Гюргево подари бутикова вратовръзка – ръчна изработка.
Посетените общини Извоареле и Расучени са побратимени със Сливо поле и
имат успешно реализирани трансгранични инфраструктурни проекти в програмния
период 2007 – 2014 година. По щастливо съвпадение, пътят, свързващ посетените
обекти е изграден по един от тези проекти.
По точката „Значение на разпространението на информация за финансиране на
земеделието в селските райони” Бяха приети следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областна администрация да популяризира web portal: http://ecobiz.cjgiurgiu.ro,
като го представи в Областната комисия по земеделие и в Областната комисия по
индустрия и нови технологии.
Срок: 31.12.2015 г.
Отг: Н. Шанова и В. Георгиева
2. Областна адмнистрация да организара съвместно с Областните дирекции по
земеделие в Русе и Гюргево предоставяне на информация за актуализиране и допълване
съдържанието на web portal: http://ecobiz.cjgiurgiu.ro.
Срок: 31.12.2015 г.
Отг: Л.Ганчева и Н.Шанова
Заседанието беше организирано от Окръжен съвет Гюргево, Областна
администрация Русе, Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“ и Асоциация
Еврорегион „Данубиус“.
Приложения:
1. Презентация „Значение
на разпространението
финансиране на земеделието в селските райони.“
2. Присъствен списък на участниците в заседанието

на

информация

за

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