ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна'група, проведено на
24.Р2.2012 г. в Трансграничен бюнесцентър „Данубиус“, гр. Гюргево

Заседанието беше открито от г-н Йонел Мускалу - администратор на окръг Гюргево и
домакин на срещата. Той поздрави всички присъстващи и представи румънските участници,
след което даде думата на председателя на групата - г-н Веско Маринов. Г-н Маринов благодари
за сърдечното посрещане и на свой ред представи българските участници, след което предложи
следния дневен ред на заседанието:
1. Представяне на актуални линии за финансиране по Националната програма за
развитие на селските райони.
Докладва: Каталин Армяну - консултант, специалист по европейските фондове

'

2. Дейността на Трансграничен бизнесцентър „Данубиус” по отношение
разпространение на информация относно Националната Програма за развитие на селските
райони.
Докладва: Клара Маркулеску - изпълнителен директор на Трансграничен бизнесцентър
„Данубиус ”
3. Представяне на проекта ЕС0-В122.'
Докладва - Мируна Ефимиу - заместник-директор на дирекция „Евроинтеграция” в
Окръжен съвет Гюргево

4. Календар на Съвместната българо-румънска земеделска работна група до края на
2012 г.
Докладват: Членовете на групата
По първа точка г-н Маринов даде думата на г-н Каталин Армяну - консултант и
специалист по европейските фондове. Той представи актуалните линии за финансиране по
Национална програма за развитие на селските райони. (Пршожение 1- 1) Г-жа Клара
Маркулеску - изпълнителен директор на Трансграничен бизнесцентър ,Данубиус“ уточни, че с
цел популяризиране на мерките е направена широка информационна кампания по малките
населени места на окръг Гюргево. Осигурявана е помощ за изготвяне на проекти и
консултиране за тяхното изпълнение. Това е провокирало много хора да кандидатстват и да се
възползват от възможностите на програмата. Г-жа Галина Георгиева - директор на дирекция в
Областна дирекция „Земеделие“ Русе сподели, че в началото на програмата активността на
българските производители е била много голяма. По мярка 112 службите за съвети в
земеделието, също са разработвали проектите, защото производителите не са ималИ
необходимия опит, за да се справят сами. Област Русе е стояла на 4-то място по усвояемост на
средства. В момента активността по мярка 112 също е голяма, защото се отпускат по- големи
средства, за разлика от мярка 141, където се субсидията е далеч по-малка и респективно активността е по-слаба.
Г-н Димитър Кънчев - директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“
направи презентация на възможностите за кандидатстване по актуални
краткосрочни схеми и мерки на Държавен фонд „Земеделие“, както и на действащите мерки по
Националната програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (НПРСР) (Приложение
1-2) Той подчерта, че финансирането на дейностите в България е както с европейски, така и с
национални средства. До края на годцната ще бъдат отворени всички мерки по НПРСР. Относно
популяризирането г-н Кънчев каза, че то се осъществява по следния начин:
'
■,
- Информира се Областния управител, който снема информацията до кметовете на
общини, а те от своя страна - до кметовете на населените места; '•
- Областната дирекция „Земеделие“ информира общинските сЛужби по земеделие, а
те от своя страна - производителите;
- Информация се публикува и на сайтовете на Министерство на земеделието и
храните и Държавен фонд „Земеделие“.
Стана ясно, че Румъния няма механизъм за подпомагане на производители от
държавния бюджет, а се разчита на финансиране с европейски средства.

По втора точка от дневния ред г-жа Маркулеску представи информация относно
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дейността на Трансграничен бизнесцентър „Данубиус“ и приноса му за популяризиране на
НПРСР. (Приложение 2) Като добра практика беше изведено използваните от отдел 8иш-ир
информационни каравани, с които е достигнато до всички потенциални бенефициенти. В екипа
е присъствал и консултант, който на място е оказвал помощ за разписването и изпълнението на
проектите. Отделът се е сблъсквал и с редица трудности, породени най-вече от липсата на
информираност за възможностите, които предоставя програмата. Кметовете заемат
изключително важна роля, защото те могат да мотивират производителите на кандидатстват.
Караваните и екипите са посещавали едни и същи места няколкократно, за да бъде помощта
ефективна и субсидията да бъде отпусната.
По трета точка г-жа Мируна Ефимиу - заместник-директор на дирекция
„Евроинтеграция“ в Окръжен съвет Гюргево представи проект Еко-биз, в рамките на който в
Русе и Гюргево ще се проведе изложение и базар на еко-продукти. (Пршожение 3) Г-жа
Ефимиу предложи дейността на Съвместната българо-румънска земеделска работна група
(СБРЗРГ) да се обвърже с дейностите по изпълнението на проекта. Г-н Маринов подчерта, че
идеята е много добра и СБРЗРГ би могла да разшири дейността си и в други дейности, различни
от земеделието.
Интерес сред присъстващите предизвика и идеята в рамките на проекта да бъде разкрит
интернет-магазин, в който да се предлагат еко-продукти. Г-жа Георгиева напомни, че
производителите на такива продукти могат да се възползват от субсидиите по мярка 214 на
НПРСР.
Г-жа Лили Ганчева - изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус"
предложи да се изготви списък на български и румънски производители на еко-продукти, който
да помогне за осъществяването на идеята за интернет-магазин.
Г-н Андриан Райков - директор на Областна дирекция по безопасност на храните Русе
попита как при функционирането на интернет-магазина ще се осъществи контрола на
качеството на храните. Г-жа Ефимиу каза, че това би могло да се осъществи чрез
предварителното представяне на удостоверения от съответните органи.
Имерес сред присъстващите предизвика представянето на произвеждания по испански
лиценз в Румъния посадъчен материал за дърво, известно като „дърво- принцеса” или „дърво феникс”. То отделя с 60% повече кислород в сравнение с други дървесни видове и е
изключително подходящо за градска среда. Дървото е устойчиво
на различни метеорологични условия и не изисква специални грижи. Дърветата от този вид
се отсичат на всеки 3 години, след което регенерират сами. Едно дърво може да бъде
отрязано и да регенерира около 30 пъти. Дървесината, която дават е с отлично качество.
„
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Цените са около 300-400 евро/м , а една фиданка струва около 10 лв.
Разходите, вложени в отглеждането на дърветата се връщат 10-краТно за 3. години.
^.
Изискването е фиданките да се посадят на отстояние от 4 м. Така могат да бъдат
посадени 600 дървета на 1 хектар.
От Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус” поеха ангажимент да съдействат за
установиаане на връзка между производителите на посадъчния материал и Областна
администрация - Русе. Идеята е да се закупят 5 броя такива дървета, които да бъдат посадени
експериментално в Русе и региона.
В края на срещата г-н Маринов представи предложенията на българските членове за
теми, които да бъдат разгледани в рамките на следващите заседания. Г-н Мускалу помоли
румънските предложения да бъдат представени на следващото заседание, което ще се състои
на 29.03.2012 г. в Русе. Темите ще бъдат две:
1. Развитие на промишленото свиневъдство в област Русе.
2. Производство и реализация на плодове и зеленчуци. Нормативни документи за
реализация на румънския пазар.

С това дневният р§д-беше изчерпан и г-н Маринов закри заседанието.
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