ОДОБРЯВАМ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Зам. областен управител на област Русе
За Областен управител на област Русе
/Съгл. Заповед № 2-95-00-98/22.02.2018 г./

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, проведено
на 16.02.2018 г.
На 16.02.2018 г., от 09.30 ч. в Заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево се
проведе редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Г-н
Свилен Иванов – зам. областен управител на област Русе прие председателството на групата,
оглавявана за предходното полугодие от заместник – председателя на Окръжния съвет г-н
Лучиан Корозел.
Участниците в заседанието от българска страна бяха директорът на Областна
дирекция „Земеделие“ г-жа Борислава Братоева, директорът на Държавен фонд
„Земеделие“ г-н Димитър Кънчев, координаторът за офис Русе на Националната служба за
съвети в земеделието г-жа Деница Гаджева, представители на Регионална дирекция
„Гранична полиция“ г-н Радослав Стоянов и г-н Иво Барков, заместник-кметове от Две
могили, Сливо поле и Ценово, изпълнителният директор на Бизнес център за подпомагане на
малки и средни предприятия г-жа Катя Горанова, както и експерти от споменатите
институции и техните омологични представители от Румъния.
Г-н Иванов даде думата на изпълнителният директор на Асоциация Еврорегион
„Данубиус“ г-жа Лили Ганчева да представи подробен бюлетин на български и румънски
език за дейността на групата през изминалата 2017-та.
Г-жа Лили Ганчева посочи, че през предходната година са проведени общо 7
заседания, от които 4 в България и 3 в Румъния. Тя отбеляза, че бюлетинът дава
визуализирана информация за дискутираните теми и посетените през годината обекти в
трансграничния регион. Също така през 2017-та година е преподписано Споразумение за
партньорство в рамките на Съвместната българо-румънска земеделска работна група в срок
до 2020 г. Бюлетинът предоставя информация за най-популярните панаири и изложения в
областта на земеделието в България и Румъния, каквито са АГРА – Пловдив и ИНДАГРА в
Ромекспо Букурещ, както и специализирани селскостопански сайтове в двете държави.
Г-н Свилен Иванов благодари за изнесената информация на г-жа Ганчева и представи
темите от българска страна, предложени за разглеждане през 2018 г., а именно:
1. Трансгранични болести по животните, актуални за Европейския съюз;
2. Опрашване на трайни насаждения и опазване на пчелите;
3. Паленето на стърнища и опасността за земеделските площи и околната среда;
4. Производство на зеленчукови и гъбни (от диворастящи гъби) консерви в област
Русе.
Г-н Лучиан Корозел представи темите от румънска страна:
1. Начини за увеличаване на инвестициите в биологичното земеделие с цел
подобряване на здравето на населението. Мерки за насърчаване на производството на този
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вид култури. Сключване на партньорство между Дирекция „Земеделие“, гр. Гюргево и
Областна дирекция „Земеделие“ Русе;
2. Представяне на субсидии за земеделските стопанства през 2018 г.;
3. Здравето на животните. Взаимотношения на земеделския стопанин с ветеринарносанитарните власти. Посещение на кланицата в община Михайлещи;
4. Квалификация и оптимизация за развитие на земеделската дейност. Посещение на
зеленчуково хранилище в община Колибаши;
5. Агротуризъм: възможности за развитие на селските райони. Посещение на Ферма
„Веселата коза“ в община Топору, Румъния;
6. Възможности в земеделието за млади абитуриенти. Посещение на Гимназията по
земеделие в община Болинтин Вале, Румъния;
Темите, предложени за разглеждане през 2018 г. бяха гласувани и приети
единодушно.
На срещата беше поставен акцент върху механизмите за сътрудничество при
незаконен износ на живи животни или епидемична опасност, като за целта се проведоха
дискусии между представителите на Областната дирекция по безопасност на храните в Русе,
Ветеринарна агенция за безопасност на храните в Гюргево и представители на Гранична
полиция от двата града. В тази връзка беше разгледан вариант за сформиране на съвместен
българо-румънски екип, който ще се свиква в случай на нерегламентиран внос на живи
животни и храни. При засичането на такъв внос без необходимата документация ще бъдат
предприемани мерки за конфискацията и унищожаването им, както и санкциониране на
нарушителите. Предвид посоченото директорът на Областната дирекция по безопасност на
храните д-р Георги Дяков отчете като слабост липсата на инсинератор, в който да бъдат
изгаряни храните.
В заключение г-н Свилен Иванов предложи да се проведат заседания през следните
месеци на 2018 г. – март, май, юни, септември, октомври и ноември. Присъстващите приеха
предложенията, като решиха, че датите ще бъдат уточнени на по-късен етап.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Свилен Иванов закри заседанието.
Приложение: Информационен бюлетин № 8 за дейността на групата през 2017-та
година.
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