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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗГ),
05.12.2014 г., с. Мечка, Община Иваново
Днес 05.12.2014 г. в с. Мечка, Община Иваново се проведе заседание на СБРЗГ,
на което от румънска страна присъстваха:
1. Думитру Гаврила – зам.председател на Окръжен съвет Гюргево и
Председател на Земеделската комисия
2. Клара Мъркулеску – Директор на Трансграничен Бизнесцентър Дануби
3. Мируна Ефтимиу – зам.директор дирекция Международно сътрудничество,
стратегии и проекти-Окръжен съвет Гюргево
4. Петре Мимиш – инж.агроном - съветник земеделие в Окръжен съвет Гюргево
5. Кристина Гъина – експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
6. Георге Щефан – бизнесмен- лидер на ПДЛ
7. Милан Пейча – бизнесмен
8. Флорин Ниделя – Кмет на Община Клежан
9. Йон Матееску – бизнесмен, Директор на Окръжна дирекция Транспорт,
Управление на пътищата и Трафик Контрол, Гюргево
Преса:
1. Muntenia TV (2 persoane) – ТВ Мунтения /2 човека/
2. Emil Talianu - Radio Romania Actualitati – Емил Таляну –кореспондент
Румънско Нац.Радио
и от българска страна:
1. Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе
2. Станимир Станчев – Заместник областен управител на област Русе
3. Лили Ганчева – Изпълнителен Директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус”
4. Пенка Попова – Началник на отдел Административен контрол и регионално
развитие в Областна администрация Русе
5. Борислава Братоева – Директор на Областна дирекция „Земеделие” Русе
6. Теодор Тодоров – старши експерт в Областна дирекция Русе на Държавен
фонд „Земеделие“
7. Д-р Андриан Райков – Директор на Областна дирекция Русе на Агенцията за
безопасност на храните
8. Д-р Атанас Атанасов – Представител на Областна дирекция Русе на
Агенцията за безопасност на храните
9. Деница Гаджева – представител на Областна служба за съвети в земеделието
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10.
г-н Любен Рабчев, собственик на лозови масиви, винарна и хотел „Седем
поколения“, с. Мечка
11.
Г-жа Ивалинка Цанкова, агроном и земеделски производител
12.
Росен Коев – арендатор в с. Тръстеник, община Иваново
13.
Димитър Кръстев – служител в ОА
Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Окръжен съвет
Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър
„Данубиус”.
Българската група беше водена от Областния управител г-н Стефко Бурджиев, а
начело на румънската група беше г-н Димитру Гаврила, заместник председател на
Окръжен съвет Гюргево и председател на земеделската група. От румънска страна бяха
включени румънски хотелиери и ресторантьори, производители на вино и лозари.
Домакин на заседанието беше г-н Любен Рабчев, собственик на лозови масиви,
винарна и хотел „Седем поколения“, с. Мечка.
Цялостната логистика, включително превод от и на румънски език, беше
извършена от Лили Ганчева, Изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус“.
След представяне на двете групи г-н Гаврила предложи и с пълно болшинство
беше одобрен следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Производство на лозов или овощен посадъчен материал на територията на
Русенска област
Представя: г-жа Ивалинка Цанкова – агроном
2. Лозови масиви, винарска изба и хотел „7 поколения” (Seven Generations
Winery) – с.Мечка
Представя: г-н Любен Рабчев, собственик
3. Дискусия по темите
Г-жа Ивалинка Цанкова, агроном и земеделски производител представи темата
„Производството на лозов или овощен посадъчен материал на територията на Русенска
област“.
Г-н Любен Рабчев, собственик представи лозовите си масиви, винарската изба и
хотел „7 поколения” (Seven Generations Winery) – с.Мечка
По време на дискусията всички участници отбелязаха, че мястото е уникално и
оцениха високо усилията на г-н Рабчев да започне производство на грозде и вино, с
което да възроди стари традиции. Идеята за построяване на местно малко пристанище
на р. Дунав за 40 лодки се възприе като една добра възможност за засилване обмена на
стоки, услуги и хора от двете страни на реката. Участниците в заседанието бяха силно
впечатлени от избата, където в 300 френски дъбови бъчви отлежава вино от сортовете
„каберне совиньон“, „каберне фран“ и „мерло“.
Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация Еврорегион Данубиус,
представи възможностите за съвместни трансгранични проекти между община Иваново
и Гюргевската община Малу, свързани с подобряване на инфраструктурата и създаване
на условия за развитие на туризма.
Бяха предложени и одобрени с пълно болшинство следните решение:
1. До края на годината ще бъдат идентифицирани темите, по които Съвместната
българо-румънска земеделска работна група ще заседава.
Срок: 31.12.2014 г.
Отг. Областна администрация Русе и Окръжен съвет
Гюргево
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2. Да се обсъди и приеме план за работата на през 2015 г.
Срок: 31.12.2014 г.
Отг. Областна администрация Русе и Окръжен съвет
Гюргево

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