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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗГ),
16.09.2015 г., заседателна зала на комплекс „Червения петел”, с. Джионея, община Улм,
окръг Гюргево.
Днес, 16.09.2015 г. в заседателната зала на комплекс „Червения петел”, с.
Джионея, община Улм, окръг Гюргево се проведе заседание на СБРЗГ. 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, председател на
СБРЗРГ и заместник председател на Окръжен съвет Гюргево. Представяне на
румънските участници.
2. Привествие и представяне на българските участници от Станимир Станчев,
заместник областен управител на Област Русе и зам.- председател на СБРЗРГ.
3. Селски туризъм: Възможности за развитие на селските райони - община
Улм. Представя Ливиу Розе.
4. Предаване-приемане на председателството на СБРЗРГ от Думитру Гаврила,
заместник председател на Окръжен съвет Гюргево, на Станимир Станчев, заместник
областен управител.
5. Практическа част - посещение на Ферма за птици и животни, оранжерии и
Агротуристически комплекс COCOSUL ROSU /Червеният петел/ в община Улм, с.
Джионея.
Предложението беше прието с пълно болшинство.
По първа точка от дневния ред г-н Гаврила представи румънските участници:
1. Емил Таляну – кореспондент Национално Румънско Радио
2. Йоан Манаила – ТВ МУНТЕНИЯ
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. Мируна Ефтимиу – зам.директор Дирекция Международно сътрудничество,
проекти и стратегии, Окръжен съвет Гюргево
5. Михаела Генча – експерт в Окръжен съвет Гюргево
6. Дорин Палку – Администратор на щраусова ферма SC SURAKI SRL
7. Клара Мъркулеску – Началник Трансграничен бизнесцентър „Данубиус”
8. Кристина Гъина – Експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
9. Ливиу Флореску – директор Ветеринарно-санитарна дирекция
10. Еужен Генча – овощар
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Преса:
1. Емил Талияну – кореспондент на Румънското Национално Радио
2. ТВ Мунтения - Гюргево
Г-н Станчев представи българските участници:
1. Областна администрация - Русе, Станимир Станчев, зам.-обл. управител
2. Еврорегион Данубиус“, Лили Ганчева , изп.директор
3. Областна администрация – Русе, Пенка Попова, н-к отдел АКРР
4. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), Атанас Атанансов
началник отдел „Здравеопазване на животните”, 0888622556
5. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), Д-р Георги Дяковначалник отдел „Контрол на храните
6. Областна дирекция „Земеделие”, г -жа Борислава Братоева, Директор 0886001022;
7. Национална служба за съвети в земеделието, г-жа Деница Гаджева,
отговорен експерт в отдел Русе – 0885074178;
8. Ангел Стефанов - е-mail: yellowhouse@mail.bg - Оранжерии- фирма Гимел,
гр.Мартен, 0888916346
9. Красимир Костадинов от Сандрово
10. Любен Илиев - e-mail: diil05@abv.bg - с.Червена вода- кокошки носачки,
0879 98 08 70
11. Велико Великов- Мечка
12. Областна администрация – Русе, Тодор Карагьозов – експерт
13. Дария Колева – стажант Връзки с обществеността
Г-н Гаврила представи домакините на комплекс „Червения петел” – фамилия
Кармен и Ливиу Розс. Той благодари за гостоприемството и обясни, че селото се
намира на 10 км. от Букурещ. Сподели, че дългото пътуване е дало възможност на
участниците в делегацията да се уверят във високия стандарт на живущите в този
район, включително в малките населени места. Община Улм се състои от 7 населени
места и всичките са с асфалтирани улица и с почти нулева безработица. Той поясни, че
питата и ликьора с които са посрещнати гостите са направени лично от домакините и
още веднъж им благодари, че са се отклонили от сеитбата на житото за да присъстват
лично на срещата.
Г-н Станчев на свой ред изрази доброто впечатление, което е придобил по
време на пътуването до комплекса. Видяното му е напомнило детството, когато и в
българските села е кипял усилен живот, имало е много млади хора и деца, имало е дух
и красота. Още при влизането в комплекса му е направил впечатление чисто новия
трактор „Джон Диир”, което показва успешен бизнес на стопанството.
Г-жа Рокс благодари, че са избрани за домакини на делегацията. Тя обясни, че
фамилията е започнала бизнеса си през 2000 г., когато са открили малък ресторант в
Букурещ, където са предлагали вкусни румънски кебапчета Отначало са наели 4
служителя и с лично участие и това на 4-класния си син са стартирали. Постепенно
клиентите се увеличили, дейността се разширила и през 2006 година имали вече
персонал от 150 човека. Тогава закупили земя в селото и започнали да отглеждат
зеленчуци и животни за собствени потребности – зареждали ресторанта си в Букурещ.
Сега обработват 130 хектара земя, отглеждат 32 крави, над 100 прасета, 4 пъти годишно
по една серия пилета от по 1000 броя, имат 7 оранжерии. Фамилията изпълнява
успешно проект с Министерството на образованието в рамките на който приемат
ученици и ги запознават с работата по отглеждането на птици, животни и растения. Във
фермата, начело със собствениците се работи всеки ден. Почива се веднъж в годината
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за 4 дни. В момента имат наети 600 човека в Букурещ и 18 човека в местната ферма.
Синът им, който вече е завършил висшето си образование, е основният съветник и
консултант при извършване на всички дейности. Стремежът им е и са успели да
постигнат затворен цикъл. Произвеждат екологично чисти продукти, спазват стриктно
рецептите и произвеждат колкото е необходимо с цел да се предлагат пресни продукти
с добро качество.
Г-н Станчев прие председателството на работна група от г-н Гаврила и го
увери, че темпото ще бъде продължено. Той сподели и беше прието от г-н Гаврила да
се проведе среща между компетентните институции във връзка с обединяване усилията
от двете страни на реката за опазване на околната среда. Отбеляза, че се работи за
организиране на среща ми между браншовите организации.
Членовете на делегацията бяха запознати с оранжериите, системите за
произвеждане на кисело мляко, сирене, пушено месо, местата където се отглеждат
птиците и животните и имаха възможност да опитат лично от вкусните и екологично
чисти храни, произведени в самата ферма.

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