РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №1
От „Кръгла маса” на Съвместна българо – румънска земеделска работна група,
проведена на 12.03.2014 г., 10:00 ч. в Зала 1, Областна администрация Русе
На 12.03.2014 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Съвместната българо – румънска земеделска група (СБРЗРГ).
Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Окръжен съвет
Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус” и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус”
Г-н Венцислав Калчев – Областен управител на област Русе поздрави
присъстващитe, като изрази съжаление, че не може да присъства на цялото заседание.
Г-н Калчев представи участниците от българска страна, като сред тях бяха и новия
Областен управител и заместник областни управители, в рамките на инициативата
„Мениджър за един ден”.
След като представи българските участници, г-н Калчев даде думата на г-н
Думитру Гаврила – Заместник председател на Окръжен съвет Гюргево, да представи
участниците от румънска страна.
Г-н Тодор Петров – Изпълнителен директор на Сдружение „Еколинкс” представи
гости, които е поканил на заседанието.
Г-н Калчев благодари на г-н Гаврила и г-н Петров и запозна участниците в
„кръглата маса” с дневния ред, който бе приет единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Значение на мерките за защита от наводнения
Докладва: Инж. Тодор Петров – Изпълнителен директор на
Сдружение „Еколинкс”
2. Състояние на напоителните системи в област Русе
Докладва: Гл. инж. Илиян Димов – „Напоителни системи” ЕАД Русе
3. Разни
Докладват: Членовете на СБРЗРГ и гостите на заседанието.
По първа точка от дневния ред взе отношение г-н Тодор Петров, като представи
българското законодателство в областта на борбата с бедствията и авариите.
Той акцентира върху мерките за защита при природни бедствия и функциите на
областните управител, кметовете и представителите на ГД „Противопожарна
безопасност” при кризисни ситуации.
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Г-н Тодор Петров представи презентация, свързана с проект за Трансгранично
сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г. – „Общи действия за
предотвартатяване на екологични катастрофи”.
Поради ангажименти на г-н Калчев заседанието продължи да води г-жа Лили
Ганчева – Изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус”.
След изчерпване на първа точка от дневния ред, г-жа Лили Ганчена даде думата
на гл. инж. Илиян Димов от „Напоителни системи” ЕАД да запознае участниците с втора
точка от дневния ред.
Г-н Димов запозна участниците със състоянието на напоителните системи в Русе.
Общата дължина на дигите по река Дунав, стопанисвани от Напоителни системи е
41 километра, а предпазените площи са над 59 хиляди декара. Състоянието на дигите е
задоволително, но тези които са по поречието на Дунав не са добре поддържани и се
налага периодично да се почистване.
Проблем е напояването, голяма част от напоителните системи не работят.
В Област Русе се напояват 5-6 хиляди декара, а вода може да се подава за още 15
хиляди декара. Язовирите са в добро техническо състояние.
Г-жа Ганчева благодари на г-н Димов и даде думата на г-н Гаврила за отношение.
Г-н Гаврила благодари за презентацията на г-н Димов, като каза, че това е една от
темите на годишния план на СБРЗРГ.
Г-н Гаврила предложи да се помисли върху съвместен трансграничен проект за
изграждането на диги в опасните райони на р. Дунав.
Той говори, за състоянието на напоителните системи на територията на окръг
Гюргево, които почти не функционират.
Г- н Гаврила представи г-н Алеко, като представител на един от най-големите
Институти за поддържане на доброто състояние на почвите, който направи презентация
на румънското законодателство в областта на борбата с бедствия и аварии. Той отбеляза
и приноса на проект „Общи действия за предотвратяване на екологични катастрофи”.
По трета точка „Разни” взеха отношение представители на Областно управление
„Пожарна безопасност и защита на населението „ Русе и „Басейнова дирекция”.
Комисар Павлов – ОУПБЗН, представи ст. инспектор В.Димитров - началник
група „Планиране и превантивна дейност”, който запозна присъстващите с дейностите на
ОУПБЗН за защита от вредното влияние на водите и спасителните формирования при
наводнения.
Г-жа Ганчева благодари за презентацията и обърна внимание, че са реализирани
три трансгранични проекта.
Г-н Гаврила благодари за представения материал и за важната роля, която има
службата. Той сподели, че благодарение на трансграничните проекти са обновени
автомобилните паркове на двете страни.
За последна презентация беше дадена думата на инж. Наталия Колева –
„Басейнова дирекция”, която запозна участниците в заседанието със задълженията на
„Басейнова дирекция” при управление риска от наводнения.
Г-жа Колева отбеляза, че „Басейнова дирекция” управлява 44% от населението на
цялата страна и един международен басейн – р. Дунав.
След изчерпване на дневния ред г-жа Лили Ганчева благодари на всички
презентиращи и участници в „кръглата маса” и изрази надежда, че всички чути
презентации ще са основа на бъдещи съвместни проекти.
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