ОДОБРЯВАМ: /П/
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Заместник бластен управител
За Областен управител на Област Русе
Съгл. Заповед №2-95-00-162/05.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, проведено
на 26.02.2019 г.
На 26.02.2019 г., от 10.00 ч. в Заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево, Румъния
се проведе редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група.
Точките от дневния ред бяха:
1. Представяне на Бюлетина за 2018 г. на СБРРЗГ – г-жа Лили Ганчева,
изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“;
2. Представяне и одобряване на темите за Индикативна годишна работна програма
за 2019 г.;
3. Предаване на председателството на СБРЗРГ от заместник областния управител
на Област Русе, г-н Свилен Иванов на г-н Лучиан Корозел, заместник председател на
Окръжен съвет Гюргево;
4. Дискусия.
На заседанието присъстваха от българска страна г-н Свилен Иванов – заместник
областен управител, г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус”, г-н Ивелин Статев – Областен управител на Област Силистра, г-н Илиян Великов
– заместник областен управител на Област Силистра, г-н Валентин Атанасов – кмет на
Община Сливо поле, г-жа Лилия Георгиева – старши експерт в Областна администрация
Русе, д-р Галина Георгиева – началник на отдел „Растителна защита“ в Областна дирекция
по безопасност на храните Русе, Гюнай Кадънкова – представител на Областна дирекция
„Земеделие” Русе и г-жа Деница Гаджева – главен експерт-координатор в Национална
служба за съвети в земеделието, офис Русе.
Г-н Иванов изрази благодарност за отличното партньорство между двете
институции, за създалите се отлични условия и възможности на български и румънски
производители от различни сектори на земеделието да се срещнат, запознаят, дискутират и
обменят опит. Със сноп житни стръкове, в които се преплитат българското и румънското
знаме, г-н Свилен Иванов предаде ръководството на земеделската група на заместникпредседателя на Окръжен съвет Гюргево, г-н Лучиан Корозел.
Обсъдиха и се одобриха темите, които ще се разглеждат през настоящата година, а
именно:
Теми предложени от българска страна за 2019г.
1.
Добиване на етерични масла и приложението им в различни сектори на
индустрията – парфюмерия, фармация и др.;
2.
Организиране ваденето на мед в професионалното пчеларство;
3.
Производство на разсад за декоративни растения и цветя;
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4.
Биологична ферма за отглеждане на Българска млечна коза и изграждане на
селекционен център;
5.
Екологични и биологични практики в овощарството;
6. Иновативни практики в овощарството.
Теми предложени от румънска страна за 2019г.
1.
Ниво на субсидиране от Агенцията за плащания и интервенции в селското
стопанство през 2019 г.;
2. Форми на подкрепа от Агенцията за плащания и интервенции в селското
стопанство през 2019 г.;
3. Култури, изпозвани в микробиологични лаборатории - посещение на фабриката за
медикаменти в община Калугарени;
4. Преработка на месни продукти със суровини от България - посещение в община
Расучени;
5. Отглеждане на царевица в окръг Гюргево - посещение в община Гостину (Каталин
Брату, фермер.
Изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“, г-жа Лили Ганчева
представи бюлетина за дейността на трансграничната група през изминалата 2018 година.
Като съществени резултати тя отчете създадените условия и възможност на земеделските
производители от различни сектори за пласиране на продукцията им на българските и
румънски пазари, взаимно опознаване на националните и европейски програми за
финансиране, както и законодателството в областта на земеделието в България и Румъния.
Разрешени са редица проблеми при експорт-импорт на селскостопанска продукция и
животни на граничен пункт Русе-Гюргево. Бюлетинът съдържа интересна и полезна
информация за панаири и изложения в България и Румъния, земеделски сайтове и контакти
на релевантни институции в областта на земеделието.
Заседанието беше организирано съвместно от Областна администрация Русе,
Окръжен съвет Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
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