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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група,
30.04.2015 г., гр. Гюргево, Румъния
Днес, 30.04.2015 г. в конферентната зала на Окръжен съвет – Гюргево се проведе
заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група.
От румънска страна присъстваха:
- Думитру Гаврила – Заместник председател на Окръжен съвет Гюргево;
- Мируна Ефтимиу – зам.директор дирекция Международно сътрудничество,
стратегии и проекти, Окръжен съвет Гюргево;
- Петре Мимиш – Личен съветик на Председателя на Окръжен съвет Гюргево
по земеделие;
- Петра Окишор – Директор на Ведомство по земеделие в Окръг Гюргево;
- Клара Мъркулеску – Началник Трансграничен бизнесцентър „Данубиус;
- Дорин Палку – Администратор на щраусова ферма SC SURAKI SRL;
- Патенташу Петре – ветеринарен лекар;
- Йон Матееску – Директор на Окръжна дирекция за транспорт;
- Щефан Муска – фермер;
- Кристина Гъина – Експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус;
- Представители на медии от Национално Румънско Радио и ТВ МУНТЕНИЯ.
В заседанието от българска страна участваха:
- Станимир Станчев – Заместник областен управител на област Русе;
- Вечие Ибрямова – старши експерт в отдел Административен контрол и
регионално развитие“ в Областна администрация – Русе;
- Елица Стаменова - експерт „Връзки с обществеността“ в Областна
администрация – Русе;
- Лили Ганчева - изп. директор на асоциация „Еврорегион Данубиус“;
- д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на
храните;
- Димитър Кънчев - директор на Областна дирекция на държавен фонд
„Земеделие”;
- Борислава Братоева - директор Областна дирекция по земеделие;
- Деница Гаджева - отговорен експерт в отдел Русе в Национална служба за
съвети в земеделието;
- Красимир Йорданов - председател на ППК "Бряст" с. Брестовица, общ.
Борово;
- Димитър Вечев - председател на ППК „Земя”, с Екзарх Йосиф;
- Радослав Радев - председател на ППК "Баниски лом", с.Баниска, общ. Две
могили;
- Живко Тодоров и г-жа Албена Тодорова - собственици на козеферма, с.
Тръстеник, общ. Иваново;
- Мильо Трофилов –собственик на биволоферма в с. Щръклево, общ.Иваново;
- Росен Христов – председател на асоциация на животновъдите;
- Представители на медии – БНТ и Телевизия „Делта“.

Заседанието се проведе при следния дневен ред, който единодушно беше приет
от работната група:
1. Възможности за финансиране в областта на селското стопанство в
Румъния от 2015 г.
2. Политики в областта на животновъдството (говеда, свине, овце и кози).
3. Изводи/Заключения
Г-н Думитру Гаврила – председател на Съвместна Българо-Румънска работна
група по земеделие и заместник председател на Окръжен съвет – Гюргево приветства
българската делегация и представи участниците от румънска страна. Той 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 Станимир Станчев – заместник председател на Съвместна БългароРумънска работна група по земеделие и заместник областен управител на област Русе
представи присъстващите от България като изрази своето задоволство от възможността
двете страни да срещнат най-добрите си специалисти в областта на земеделието и да
обменят опит и знания. Той подчерта, че силното партньорство между членовете на
работната група и активното споделяне на добри практики ще допринесе за по-доброто
развитие на трансграничния регион.
По първа и втора точка д-р инж. Петре Мимиш представи възможностите за
финансиране в областта на селското стопанство в Румъния от 2015г. и политиките в
областта на животновъдството и по-конкретно при отглеждането на говеда, свине, овце
и кози. (Приложение 1 и 2)
По трета точка от дневния ред участниците в работната група изказаха
мнение, че дейността на съвместната работната група в областта на земеделие създава
стабилни условия за развитие на сътрудничеството между двете страни в областта на
земеделието. Българо-румънската работна група подържа добро сътрудничество в
областта на животновъдството и растениевъдството. Беше потвърдено желанието да
продължи трансфера на знания, умения и иновации между двете страни.
В заключение двете страни отбелязаха, че коментираните на срещата теми ще
бъдат излъчени по регионалните медии в специални предавания и ще бъдат
популяризирани сред широката общественост.
Приложение:
1. Презентации – 2 бр.
/П/
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на
област Русе

