ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Съвместната българо-румънска работна група в областта на
земеделието, проведено на 24.01.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Окръжен
съвет – Гюргево
Срещата протече при следния дневен ред:
1.
Предаване на председателството на работната група от г-н Веско
Маринов – заместник областен управител на област Русе на г-н Йонел Мускалу –
администратор на окръг Гюргево.
2.
Планиране на дейността на Комисията за 2013 г. .
3.
Представяне /дискусии/ на Бюлетин № 3 на СБРЗРГ .
4.
Възможности за достъп до европейските фондове в рамките на СБРЗРГ.
5.
Уточняване на темата и датата на следващото заседание на комисията.
При предаването на председателството г-н Маринов и г-н Мускалу подчертаха
голямото значение и уникалността на създадената работна група. Благодарение на
осъществените бизнес-контакти са сключени търговски договори, пласирана е
продукция на българския и румънския пазар. Беше отбелязана и възможността
представители на аналогични институции от Русе и Гюргево да се срещнат и обсъдят
проблемите и тенденциите в секторите, за които отговарят. Възникна идеята за
побратимяване и между съответните държавни структури.
В рамките заседанието изпълнителният директор на Асоциация Еврорегион
Данубиус Лили Ганчева представи информационния бюлетин № 3 на СБРЗРГ. В
синтезиран вид в него се представя дейността на работната група през изминалата 2012
г.: дискутирани теми, визуализация на всички посещения свързани с практическата
част, постигнати резултати.
На срещата бяха определени и гласувани темите за работните заседания през
2013 г. Специален акцент беше поставен на възможностите за достъп до европейските
фондове в рамките на работната група. Беше направено предложение да се помисли за
създаване на местни инициативни групи, които да кандидатстват през новия програмен
период. Също така беше обсъдена възможността за разглеждане на две теми на едно
заседание, като едната е теоретична, а другата – практическа.
По предложение на г-н Маринов, 14.02.2013 г. беше определен за работно
заседание на групата в Русе. Румънските партньори ще бъдат запознати с хубавата
българска традиция по зарязване на лозата.
Изготвил: /П/
Павлина Бранкова
Старши експерт РР в отдел АКРР

