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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
21.04.2016 г., в конферентната зала на Окръжен съвет Гюргево
Днес, 21.04.2016 г. от 10.00 часа в конферентната зала на Окръжен съвет Гюргево
се проведе заседание на СБРЗРГ. Организатори бяха Областна администрация – Русе,
Асоциация „Еврорегион Данубиус“, Окръжен съвет – Гюргево и Трансграничен Бизнес
център „Данубиус”.
Г-н Думитру Гаврила, заместник председател на Окръжен съвет Гюргево,
приветства участниците и откри поредното работно заседание. Г-н Гаврила допълни, че
всяка една от тези срещи е изключително приятна и ползотворна. Той пожела на
присъстващите в навечерието на Цветница и Великден весело посрещане на празниците.
Г-н Станимир Станчев – зам. областен управител на Област Русе от своя
страна приветства присъстващите и пожела много здраве, търпение и успех на
предстоящите избори, както и светли великденски празници. Tой припомни, че
работната група е без аналог в региона и интереса към нея нараства. Г-н Станчев
допълни, че има много идеи, които ще бъдат реализирани след провеждане на
предстоящите избори в Румъния и представи българските участници:
1. Пенка Попова – началник отдел АКРР в ДАКРРДС
2. Лили Ганчева – изп. директор „Еврорегион Данубиус“
3. Лилия Георгиева – експерт Областна администрация – Русе
4. Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните
5. Борислава Братоева – директор на Областна дирекция „Земеделие”
6. Веселка Василева – отговорен експерт в отдел Русе Национална служба за
съвети в земеделието
7. Йолана Карчинска – управител на фирма „Терабелла“ ООД
8. Ивалинка Цанкова и земеделски производител, посадъчен материал, агроном
9. Павел Спасов – овощар, член на Съюза на Дунавските овощари
10. Маргарита Петрова – сътрудник в Съюза на Дунавските овощари
11. Николай Колев – председател на Съюза на Дунавските овощари и член на
консултативния съвет по овощарство към МЗХ
12. Ангел Стефанов – собственик на фирма “Gimel”, гр. Мартен, оранжерийно
производство
13. Бранимир Кирилов – управител на фирма „Брани-90“ ООД
14. Ани Демирджиева – Телевизия Делта
15. Оператор – Телевизия Делта
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Г-н Гаврила благодари за хубавите пожеланията и представи румънските
участници:
1. Нику Мърдале - директор Дирекция Международно сътрудничество, проекти и
стратегии, Окръжен съвет Гюргево
2. Мируна Ефтимиу – зам. директор на дирекция Международно сътрудничество,
проекти и стратегии, Окръжен съвет Гюргево
3. Ливиу Флореску – директор Ветеринарно-санитарна дирекция
4. Клара Мъркулеску - директор Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
5. Елена Танасе – представител на Асоциация „React”
6. Николета Чимпой - представител на Асоциация „React”
7. Петра Окишор – директор Окръжна Дирекция по земеделие - Окръг Гюргево
8. Петре Мимиш – личен съветник на Председателя на Окръжен съвет/д-р по
земеделие
9. Пъун Михай – дистрибутор и овощар
10. Мариан Пину - директор Ветеринарно-санитарна дирекция на Букурещ
11. Виорел Вързару – фермер
12. Данут Митра - фермер
13. Кристина Гъина – Експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
Преса:
1. Емил Талияну – кореспондент на Румънското Национално Радио
2. ТВ Мунтения - Гюргево

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Г-н Гаврила подложи на гласуване следния индикативен дневен ред:
Регистрация на участниците
Откриване на работната среща
Предаване Председателството на СБРЗГ на г-н Думитру Гаврела, заместник
председател на Окръжен съвет Гюргево
Представяне на проект „Сезони в буркан”, модул „Квалификация за развитие на
земеделски дейности” – модел на добра практика.
Активни мерки по НПРСР 2014-2020 за Окръг Гюргево;
Подписване Споразумение за сътрудничество между Окръжна Дирекция за
Ветеринарно-санитарен контрол и защита на храните Гюргево и Областна
дирекция на Агенцията за защита на храните Русе
Дискусии.

Г-н Станимир Станчев предаде председателството на г-н Думитру Гаврила. Г-жа
Лили Ганчева уточни, че през миналата година се е наложило г-н Станчев да поеме
ръководството на комисията, като е съумял да подходи с голяма отговорност и
осъзнатост за нейното значение.
Г-н Станчев благодари на г-н Гаврила за неуморната работа и му пожела лично
той да предаде след шест месеца отново председателството, визирайки предстоящите
избори.
Изключителен интерес предизвика представеният от Асоциация „React” модел на
добра практика, създаден по проект „Сезони в буркани”. Асоциацията е
неправителствена организация с влияние в областта на развитието на общността,
образованието, здравеопазването и социалната икономика. Основните дейности, които
реализира са свързани с обновяване и обзавеждане на болници и училища, менторство,
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кариерна подкрепа и курсове за първа помощ, създаване на социални предприятия и
насърчаване на предприемачеството, мониторинг на диабет и сърдечно-съдови
заболявания, кръводаряване и др. Има организирани 5 офиса в градовете: Букурещ,
Сибиу, Крайова, Пятра Нямц и Търговище и ежегодно работи с над 50 хиляди
бенефициента.
В рамките на проекта са обучени 438 жени за производство на плодови и
зеленчукови консерви, обработка на плодове и предприемачество от окръзите Арджеш,
Кълъраш, Дъмбовица, Гюргево, Яломица, Прахова и Телеорман. Създадени са три
обществени центъра, предоставящи подкрепа на жените в проекта за работа или
започване на собствен бизнес. Оборудвани са 3 кулинарни центъра в общините Малу
(Гюргево), Мороени (Дъмбовица) и Бътръни (Прахова). (Приложение 1)
Г-н Станчев благодари за интересната презентация и допълни, че реализираният
проект е с изключителна стойност и с положителен приноса към общността. Той
допълни, че се надява да получи повече информация за да бъде приложена подобна идея
и в България.
Г-жа Йолана Карчинска – управител на фирма „Терабелла“ ООД отправи
въпрос, къде се реализира готовата продукция.
Г-жа Елена Танасе – представител на Асоциация „React” уточни, че е
създаден онлайн магазин, чрез който се продава продукцията. Така тя достига до
различни вериги, по-големи магазини или до обикновените потребители.
Г-жа Карчинска предложи да бъде направен средновековен Русенско-Гюргевски
пазар, на който да бъдат продавани домашно приготвени продукти. Освен, че ще бъдат
стимулирани малки производители ще се привличат и туристи.
Г-жа Клара Мъркулеску - директор на Трансграничен Бизнесцентър
Данубиус добави, че е важно с проекти и идеи да се създадат социални структури, които
да подпомагат дребните производители и да им се осигурява пазар. Г-жа Мъркулеско
припомни за една нереализирана идея, свързана с изграждане от двете страни на
границата на къщички, в които сезонно да се организира пазар за домашно приготвени и
традиционни продукти както от българска така и от румънска страна.
Г-н Станчев уточни, че на този етап има много проектни идеи, по които ще
започне да се работи след приключване на предстоящите избори.
По следващата точка от дневния ред г-жа Петра Окишора – директор на
Дирекция „Земеделие“ в Гюргево, представи проблемите на селските райони в Окръг
Гюргево. Като основен проблем тя посочи обезлюдяването на селските райони и
преселването на голяма част от активното население към намиращата се наблизо столица
– гр. Букурещ. Сред останалите проблеми, идентифицирани за региона, са: недостатъчно
развита инфраструктурата (три административни единици имат
централизирано
водоснабдяване, други седем са в процес на изграждане; почти не съществува
канализационна мрежа в селските райони; пътищата не са модернизирани); социални
проблеми (слабо гражданско общество, недостатъчни образователни и здравни услуги);
липса на капацитет за реализиране на бизнес възможности; липса на местни стратегии;
неефективно селско стопанство (малки ферми, нефункциониращ пазар за реализация,
проблеми с реституцията на земята, извадена от употреба напоителна система, ниска
цена на селскостопанските продукти, труден достъп до кредити, неконкурентна бизнес
среда).
Тя сподели, че за да се извърши необходимото преструктуриране на бизнеса в
селските райони ще се работи за подобряване ефективността на съществуващите
предприятия, ще се насочат усилията към продукция, базирана на технологии,
включващи алтернативно земеделие, ще се въведат активни маркетингови мерки за
увеличаване продажбите на стоки и услуги. Чрез насърчаване на обучението на заети и
безработни лица и подкрепа при създаване и укрепване на неправителствени
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организации и инициативни групи ще се подобри конкурентоспособността на човешки
ресурси, допълни тя. (Приложение 2)
Г-н Гаврила посочи, че мерките по Национална програма за развитие на селските
райони са много важни и с тях се дава възможност на фермерите да закупуват
селскостопанска техника, която е изключително скъпа. Той допълни, че в последно
време се инвестира в инфраструктура, но все още чуждестранния интерес е малък към
района на окръг Гюргево.
В края на заседанието с активното участие на Асоциация „Еврорегион Данубиус”
се подписа споразумение за сътрудничество между Окръжна дирекция за Ветеринарен
контрол и защита на храните, Гюргево и Областна дирекция по безопасност на храните,
Русе.
Д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на
храните заяви, че това е едно ново начало за сътрудничество между двете институции.
Той изрази надежда, че с помощта на Областна администрация – Русе, Асоциация
„Еврорегион Данубиус“, Окръжен съвет – Гюргево и Трансграничен Бизнес център
„Данубиус” ще бъдат реализирани много важни проекти, с които да бъдат разрешени
идентифицираните до този момент пропуски и проблеми.
Г-н Ливиу Флореску – директор Ветеринарно-санитарна дирекция заяви, че
това ще бъде едно ползотворно сътрудничество и от голяма полза за хората. Той
подчерта, че по този начин ще се гарантира и осигурява здравето на животните и от там
безопасността на хранителните продукти.
Участниците се обединиха около извода, че по този начин ще се насочат усилията
от двете страни на реката за подобряване контрола върху качеството и безопасността на
храните.
В заключение г-н Станчев изрази надежда, че наследниците ще оценят какво е
направено на днешния ден и това ще остане в историята. Той допълни, че с това
сътрудничество във времена на засилена миграция ще се осъществи по-добра превенция
на живота и здравето не само на животните, а и на хората. Г-н Станчев пожела на
колегите от двете институции успешна съвместна работа.
Поради предстоящи избори за местна власт в Румъния, участниците в срещата се
обединиха около идеята следващото заседание на групата да се проведе най-рано през
месец юли.

/П/
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
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