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

ПРОТОКОЛ
От проведена на 22.06.2015 г., 15.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
работна среща, на която беше подписан меморандум за сътрудничество между
администрацията, научните среди и бизнеса Русе – Гюргево – Букурещ
На 22.06.2015 г. (понеделник) от 15.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе
се проведе среща с представители на администрацията, научните среди и бизнеса от
България и Румъния.
Форумът беше открит от г-н Стефко Бурджиев – областен управител на област
Русе, който представи участниците от българската делегация: чл. кор. проф. д. т. н.
Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев“, проф. д-р Кирил Стойчев – помощник
директор на Института по маталознание, съоражения и технологии към БАН, г-жа Лили
Ганчева – изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус”, доц. д-р инж. Даниел
Братанов – РУ „Ангел Кънчев”, доц. д-р Галина Дякова – вр. ид. директор на Института
по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” Русе, инж. Цонка Христова – директор
на Дирекция Природен парк „Русенски Лом”, г-жа Мария Пеева – координатор на
Регионален академичен център Русе и доц. Елена Кистанова от Института по биология и
имунология на размножаването „Академик Кирил Братанов”.
Областният управител Стефко Бурджиев приветства всички присъстващи и
изрази своята увереност, че меморандумът ще предостави нови възможности за
сътрудничество и партньорство. Според него срещата има задача да направи по-пряка
връзката между научните общности в България и Румъния и то с акцент трансграничното
сътрудничество между академичните общности в региона Русе – Гюргево – Букурещ.
От своя страна академик Александру Богдан - директор на Центъра за
биоразнообразие към Румънската академия на науките благодари за поканата и
добрата организация и подчерта, че подписването на меморандума е пример за добра
практика не само за България и Румъния, но и за други страни. След това той представи
румънската делегация: Йоан Драган – експерт по лозарство и винарство, г-жа Мариана
Пипириджани – икономически директор на Центъра, проф. Мариана Трандафир – зам.
ректор на университет „Данубиус” – Галац, г-жа Дана Мирча – експерт по
здравеопазване, външен сътрудник на Центъра, г-н Виктор Фичук – изпълнителен
директор на Фондация Академично имущество на Румънската Академия и г-н Дору
Драгомир – председател на Двустранната търговска камара България-Румъния.
Г-н Дору Драгомир също благодари за отправената поканата и отбеляза, че
гаранция за успеха на тази среща е присъствието на трите важни пилона: държавната

администрация, представителите на научните среди от двете страни и представителите
на бизнеса в лицето на Двустранната търговска камара България – Румъния. Основната
мисия на Камарата е хората да се срещат лице в лице, като това важи и за институциите.
След встъпителните думи, участниците имаха възможност да изслушат
презентации от: доц. д-р инж. Даниел Братанов – РУ „Ангел Кънчев“ за съвместната
дейност между РУ „Ангел Кънчев“ и Регионален академичен център Русе; проф. д-р
Кирил Стойчев – пом. директор на ИМСТЦХ на БАН за дейността на Института по
металознание, съоръжения и технологии Акад. „А. Балевски“ с център по
хидроаеродинамика на БАН; доц. д-р Галина Дякова – вр. ид. директор на Института по
земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ Русе за дейността на Института по
земеделие и семезнание „Образцов чифлик“; инж. Цонка Христова – директор на
Дирекция Природен парк „Русенски Лом“ за дейността на ПП „Русенски Лом” и доц.
Елена Кистанова за дейността на Института по биология и имунология на
размножаването „Академик Кирил Братанов“.
Академик Богдан изрази своето задоволство от изчерпателността на
презентациите и обърна внимание, че срещата с пълно основание може да се нарече
научно-технически симпозиум. Той обобщи, че всички институции, работещи за
доброто на хората могат да обособят Еврорегион Русе – Гюргево – Букурещ като Био
еврорегион, Еко еврорегион и Регион с биоземеделие. Не на последно място изрази
адмирации към Еврорегион „Данубиус” в лицето на Лили Ганчева за изключително
доброто съдържание на текста на меморандума.
Г-н Стефко Бурджиев благодари на академик Богдан за високата оценка и
отбеляза, че се полага началото на пълноценно сътрудничество по един изключително
оригинален начин чрез подписването на меморандум, което ще допринесе за по-добрата
координация и взаимодействие между научните институции на Румънската и
Българската академии на науките.
В края на срещата подписите си положиха областният управител Стефко
Бурджиев, акад. Александру Богдан, Йоан Драган, чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев,
проф. Кирил Стойчев, г-жа Лили Ганчева, г-н Дору Драгомир и г-жа Мария Пеева.

