ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на Област Русе
ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
проведени на 10.02.2017 г., в конферентната зала на Окръжен съвет Гюргево
Днес, 10.02.2017 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 Лучиан Корозел, заместник-председател на Окръжен Съвет Гюргево приветства
участниците в срещата. Г-н Корозел подчерта че, за 7 години от създаването си, Съвместната
българо-румънска земеделска работна група се е превърнала в уникален модел на добра
практика по общата румънско-българска граница, получавайки признание от
Министерствата на земеделието, както и на различни форуми за сътрудничество в областта
на бизнеса и селското стопанство, регионални и местни в Румъния и България.
Г-н Корезел даде думата на Г-н Бурджиев да поздрави присъстващите. Областният
управител заяви, че за него е удоволствие да присъства на първото заседание за 2017 г. на
СБРЗРГ, която отбелязва и своята 7-ма годишнина от създаването си. Г-н Бурджиев
припомни, че комисията е резултат от дългогодишното сътрудничество на Областна
администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево, станало възможно благодарение на вече 15
годишната работа на Асоциация Еврорегион „Данубиус“. Той подчерта, че за седем години,
въпреки промените, работната група не е прекъсвала своята работа и няма аналог по цялата
граница. Г-н Бурджиев благодари на участниците за неуморният труд, с които несъмнено
подкрепят и развиват растежа на региона и повишават икономическата активност и
сътрудничество на фирми и земеделски производители. В заключение областният управител
изрази увереност, че работната група за в бъдеще ще продължава да разширява
трансграничното сътрудничество и подобрява бизнес образа на двата региона, след което
представи българските участници:
1. Станимир Станчев, заместник областен управител в Областна администрация Русе.
2. Пенка Попова, началник отдел АКРР в Областна администрация Русе.
3. Лили Ганчева , изпълнителен директор на „Еврорегион Данубиус“.
4. Лилия Георгиева, експерт в Областна администрация – Русе.
5. Иван Григоров, заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на Община Русе.
6. Д-р Андриан Райков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните.
7. Борислава Братоева, директор на Областна дирекция „Земеделие” Русе.
8. Деница Гаджева, отговорен експерт в отдел Русе, Национална служба за съвети в
земеделието.
9. Атанас Ангелов, заместник-кмет на община Бяла.
10. Бисер Йончев, заместник- кмет на община Две могили.
11. Нейхан Назиф, старши експерт „Земеделие и гори” в община Две могили.
12. Пламен Дончев, заместник кмет на Община Иваново.
13. Валентин Атанасов, кмет на Община Сливо поле.
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14. Тодорка Дражева, експерт в Община Сливо поле.
15. Ванко Петров, експерт в Община Ценово.
Г-н Корозел, заместник-председател на Окръжен Съвет Гюргево представи
румънската делегация:
1. Нику Мърдале, директор на дирекция „Международно сътрудничество стратегии и
проекти“ в Окръжен съвет Гюргево.
2. Клара Мъркулиску, директор на Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“ Гюргево.
3. Мируна Ефтимиу, зам.директор дирекция Международно сътрудничество стратегии и
проекти в Окръжен съвет Гюргево.
4. Кристина Гъина, експерт в трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“ Гюргево.
5. Петра Окишор, директор на Окръжна дирекция „Земеделие“ Гюргево.
6. Даниел Иван, председател на земеделската камара в Гюргево.
7. Йонуц Чоака, заместник-кмет на Община Гюргево.
8. Александру Петку, председател на пчеларска кооперация „Prisaca”
9. Ливиу Флореску, директор на Ветеринарно-санитарна дирекция.
10. Костел Патеръу, производител на органични торове.
11. Ралука Жанта, инспектор в община Извоареле.
12. Флорин Граур, експерт в информационен пункт EcoBiz Oinacu.
13. Иван Виктор, експерт в Община Колибаши.
14. Дину Мариан, фермер от Община Михайлещи.
15. Мариус Преда, фермер от Община Въръщи.
16. Адриана Преда, фермер от Община Въръщи.
17. Мариа Киту, съветник от окръжен съвет Гюргево.
18. Михай Лазар - съветник от Окръжен съвет Гюргево.
19. Мариана Митрой, експерт в Окръжен съвет Гюргево.
20. Емил Талиану, кореспондент на Румънското национално Радио.
Г-н Корозел даде думата на Г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на
област Русе и председател на Комисията да поздрави участниците в заседанието на СБРЗРГ.
Г-н Станчев честити новата година на участниците в срещата и им пожела здраве и успехи.
Той допълни, че от запознанството му с г-н Корозел до момента му е направило силно
впечатление, че е човек, който по-малко говори, а повече действа. Г-н Станчев изрази
надежда това да се запази и идеите, които имат участниците в работната група, да се
реализират под неговото председателство.
Г-н Станчев предложи и подложи на гласуване следния дневен ред:
1. Подновяване споразумението за партньорство в рамките на СБРЗРГ.
Докладва: г-н Лучиан Корозел, заместник-председател на Окръжен Съвет Гюргево.
2. Поемане на председателството на СБРЗРГ от г-н Лучиан Корозел, заместникпредседател на Окръжен Съвет Гюргево.
Докладва:г-н Станимир Станчев – заместник област управител на Област Русе.
3. Представяне на Бюлетина за 2016 г. на СБРРЗГ.
Докладва: г-жа Лили Ганчева, Изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“.
4. Уточняване и одобряване на темите за обсъждане през 2017 г.
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Докладват: г-жа Лили Ганчева, Изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“ и г-жа Клара Мъркулиску, директор на Трансграничен Бизнесцентър
„Данубиус“ Гюргево.
5. Презентация: „Схема за минимална помощ за подпомагане на земеделските
производители в Румъния за отглеждане на домати в защитени зони (оранжерии,
солариуми), така че да се осигури необходимото вътрешно потребление на местни
стоки“.
Докладва: г-жа Петра Окишор, директор на Дирекция „Земеделие” Гюргево.
6. Презентация: „Производство на органичен тор“.
Докладва: г-н Костел Патеръу - производител на органични торове.
7. Дискусия.
Присъстващите членове на работната група приеха единодушно предложения дневен
ред.
Съгласно предварително обявения дневен ред, г-н Корозел, заместник-председател на
Окръжен Съвет Гюргево и г-н Стефко Бурджиев, областен управител на Област Русе
преподписаха Споразумението за партньорство в рамките на Съвместната българо-румънска
земеделска работна група, което ще бъде в сила до 2020 г. (Приложение 1)
Г-н Станимир Станчев, заместник областен управител и председател на Комисията
преди да предаде председателството ѝ на г-н Корозел, благодари на участниците и им пожела
все така да подкрепят постиженията и трансграничното сътрудничество за развитието на
региона.
Г-н Корозел вече в качеството си на председател на земеделската група подчерта, че се
надява да бъде отворена нова още по-успешна глава в съществуващото трансгранично
сътрудничество на ниво Окръг Гюргево и Област Русе. Той допълни, че Окръг Гюргево
винаги е имал благоприятни предпоставки за постигане на продуктивно селско стопанство,
но въпреки това, продължаващите климатични изменения изискват промени във вида на
отглежданите култури. Г-н Корозел изрази убеденост, че дейността на СБРЗРГ, ще продължи
и ще се организира успешно обмен на техническа информация и документация между
земеделски производители и фермери в трансграничния регион, работни посещения,
консултации, и ще се идентифицират релевантни инструменти за подкрепа на целеви групи и
др.
Г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“
направи обзор за работата на групата за изминалата 2016 г. (Приложение 2)
В процеса на работа на групата бяха одобрени темите, които предстои да бъдат
обсъждани през настоящата години. (Приложение 3)
Г-жа Петра Окишор, директор Дирекция „Земеделие“ Гюргево представи темата
„Схема за минимална помощ за подпомагане на земеделските производители в Румъния за
отглеждане на домати в защитени зони (оранжерии, солариуми), така че да се осигури
необходимото вътрешно потребление на местни стоки“ и отговори на поставените въпроси.
(Приложение 4)
Българската делегация се впечатли от презентацията на Костел Патеръу, румънски
производител на органични торове, който ги запозна с процеса на производство и ефекта от
прилагането им. (Приложение 5)
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По предложение на г-н Станимир Станчев беше прието да се проведе експеримент на
българска и румънска територия - на две съседни полета да се приложат български и
румънски органичен тор, произведен от ППК „Старт 93”, с. Караманово и от Костел Патеръу
и да се изследват и популяризират постигнатите резултати. В тази връзка д-р Андриан
Райков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните, предложи темата да се
включи в работната програма на групата за 2017 г. и да се разработи специална процедура за
провеждане на експеримента.
В края на заседанието, г-н Корозел връчи на г-н Станимир Станчев, г-н Иван Григоров,
г-жа Лили Ганчева и г-жа Борислава Братоева дипломи за оказана подкрепа за трансгранична
дейност и постигане на резултати, довели до признаването на Съвместната българо-румънска
земеделска работна група за уникален модел на добра практика по цялата ни румънобългарска граница.
Следващото заседание ще се проведе на територията на област Русе на 17 март 2017 г.
и по традиция ще бъде организирано от Областна администрация Русе, Окръжен съвет
Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.
Приложения:
1. Споразумение за създаване на съвместна работна група на представители на
земеделието в Окръг Гюргево, Румъния и Област Русе, България.
2. Информационен бюлетин №7, 2016 г. на СБРРЗГ.
3. Списък с теми за обсъждане през 2017 г. на СБРРЗГ.
4. Презентация: „Схема за минимална помощ за подпомагане на земеделските
производители в Румъния за отглеждане на домати в защитени зони
(оранжерии, солариуми), така че да се осигури необходимото вътрешно
потребление на местни стоки“.
5. Презентация: „Производство на органичен тор“.

/П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе и
Заместник председател на СБРЗРГ

4

