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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗГ),
12.02.2015 г., заседателна зала на Окръжен съвет Гюргево
Днес, 12.02.2015 г. в заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево се проведе
заседание на СБРЗГ. Организатори бяха Окръжен съвет – Гюргево, Трансграничен
Бизнес център „Данубиус”, Областна администрация – Русе и Асоциация „Еврорегион
Данубиус”.
На срещата от румънска страна присъстваха:
1. Г-н Думитру Гаврила – Заместник председател на Окръжен съвет Гюргево;
2. Г-н Петре Мимиш – Личен съветик на Председателя на Окръжен съвет/д-р по
земеделие;
3. Г-жа Петра Окишор – Директор Ведомство по земеделие в Окръг Гюргево ;
4. Г-н Йон Матееску – Директор на Окръжна дирекция за транспорт;
5. Г-н Дорин Палку – Администратор на щраусова ферма SC SURAKI SRL;
6. Г-н Думитру Въкару – Кмет Община Гостину;
7. Г-н Дануц Дая – Кмет Община Гогошари;
8. Г-жа Даниела Бурча – Зам.директор Логистика, доставки и Auto;
9. Г-жа Клара Мъркулеску – Началник Трансграничен бизнесцентър
„Данубиус”
10. Г-жа Кристина Гъина – Експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус;
Медии:
1. Г-н Емил Таляну – кореспондент Национално Румънско Радио;
2. Г-н Йоан Манаила – ТВ МУНТЕНИЯ.
и от българска страна:
1. Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител и председател на
работната група;
2. Г-жа Лили Ганчева – Изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус”;
3. Г-жа Пенка Попова – началник на отдел в Областна администрация Русе;
4. Г-жа Борислава Братоева – Директор на Областна дирекция „Земеделие”
Русе;
5. Г-н Теодор Тодоров – представител на Областна дирекция Русе на Държавен
фонд „Земеделие“;
6. Д-р Андриан Райков – Директор на Областна дирекция Русе на Агенцията
за безопасност на храните, Директор;
7. Г-жа Деница Гаджева – Началник на Областна служба за съвети в
земеделието;
8. Г-жа Катя Горанова – Изпълнителен директор на Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия Русе;
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9. Г-н Калин Минев – представител на Бизнес център за подпомагане на малки
и средни предприятия Русе;
10. Г-н Светлозар Стоянов – Директор на гъбозавода, Красен;
11. Г-жа Елица Стаменова, експерт „Връзки с обществеността” в областна
администрация Русе.
Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Пет години от създаването на Съвместната българо-румънска земеделска
работна група
Докладва: Лили Ганчева
2. Представяне Бюлетина на Съвместната българо-румънска земеделска
работна група за 2014 г.
Докладва: Лили Ганчева
3. Представяне и утвърждаване на темите за дискусия през 2015 г.
Докладва: Лили Ганчева
4. Предаване на председателството на Комисията от българската на
румънската страна, а именно от Г-н Станимир Станчев на Г-н Думитру Гаврила
5. Изводи/Заключения
Заместник областният управител на Област Русе и председател на комисията г-н
Станимир Станчев приветства присъстващите и сподели пред тях, че има малко
стопанство, минал е през всички процеси в земеделието и има поглед в този сектор.
Неговата теория за земеделието и бизнеса е, че понятието „утре”, ще е твърде късно.
Той отбеляза, че за него е изключителна чест и удоволствие да предаде
председателството в сигурни ръце, т.като от контактите, които е имал с г-н Гаврила е
сигурен, че работната група ще постигне добри резултати през следващите шест месеца
и че се надява през новата година българо-румънската комисия по земеделие да
постигне още по-добри успехи, да работи с по-високо темпо и всички да се обединят в
един силен отбор за постигане на целите.
След това г-н Станчев предаде председателството на г-н Гаврила, който от своя
страна също приветства участниците.
Изпълнителният директор на Еврорегион „Данубиус” Лили Ганчева отчете, че
през изминалите 5 години ние сме първите и все още единствените по границата на
България с Румъния, които сме създали такава комисия и сме станали пример за
подражание за министерствата на земеделието на двете съседни страни. Г-жа Ганчева
сподели, че благодарение на тази смесена комисия са осъществени контакти между
български и румънски фермери, винари, лозари, пчелари, общини и фирми,
занимаващи се със земеделие, производство и търговия с животински продукти.
Изпълнителният директор на Еврорегион „Данубиус” направи и подробен анализ и
представи на всички присъстващи Бюлетин № 5 с основните акценти от работата на
комисията през изминалата 2014 година.
На срещата бяха обсъдени темите по които ще се работи през 2015 година и
обекти, които да бъдат посетени и за които в последствие да бъдат изведени и
разпространени „добри практики”, а именно:
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Румънски предложени на теми за дискусия в СБРЗГ през 2015г.
1. Представяне на проекти реализирани в рамките на МИГ /местни инициативни
групи/по рибарство и бъдещата стратегия на Групата.
2. Представяне на мерките от ПРСР /Програма за развитие на селските райони/за
периода 2014-2020 г. и възможността за трансгранично сътрудничество в рамките на
програмата.
3. Насърчаване на производството на вино: Изложба +Семинар.
4. Насърчаване на традиционните хранителни продукти (консерви, конфитюри)
– актуално състояние и предпоставки за развитието на този пазар.
5. BIO сертифициране – разучаване (изучаване) – актуална ситуация.
6. Ролята на Земеделския Научен Институт „Фундуля” за насърчаване на
биологичното земеделие.
Предложения за заседанията на Българо-румънската съвместна земеделска
работна група през 2015 г. от българска страна.
Деница Гаджева, Главен експерт координатор, НССЗ, Териториален областен
офис Русе:
1. Добри практики, изисквания и сътрудничество за реализирането на пресни
плодове и зеленчуци в Румъния и България.
2. Овощарството в Русенска област – преобладаващи видове и сортове на
черупкови трайни насаждения; Браншова организация на овощарите.
3. Производство на овощен посадъчен материал на територията на Русенска
област – с. Екзарх Йосиф. Празник на ябълката.
4. Консултантска дейност в Румъния и България в подкрепа на младите фермери
и малки стопанства.
Д-р Андриан Райков, Директор на ОД БХ Русе:
5. Тема „Производство и обработка/преработка на слънчоглед“; обект ЕТ
„Камен Шишков“, гр. Бяла; период за провеждане – до края на м. април, 2015 г.
6. Тема „Против нелегалните продукти за растителна защита“ – среща с
компетентните власти на Румъния и България, на която да бъдат обсъдени конкретните
предложения за обмен на информация, координиране на съвместни действия.
Посещение на склад за съхранение на продукти за растителна защита – „Екогея ВГ”
ЕООД, гр. Русе.
7. Тема – „Завръща ли се птичият грип“ – презентация.
8. Тема – „Треската Чикунгуня“ – презентация.
Катя Горанова, Изпълнителен директор, БЦП МСП:
9. Дунавската стратегия- предстоящи транснационални проекти в подкрепа
развитието на селските региони и земеделието.
Лили Ганчева:
10. Представяне на Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите
(ВУАРР) – филиал Русе и Аграрно-индустриален факултет при РУ „Ангел Кънчев”.
11. Представяне на браншови Асоциации в областта на земеделието (и с оглед
подписване на споразумения за сътрудничество).
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Заместник областният управител на Област Русе Станимир Станчев предложи в
новия план да бъде заложена тема свързана с протеиновите култури – соя, грах, леща и
др. Всички единодушно приеха предложението на г-н Станчев и включиха идеята в
новия план.
Беше решено домакин на следващата среща да е българската страна, а първите
теми, които ще бъдат обсъдени през месец март 2015 година да са:
− Производство и обработка/преработка на слънчоглед; обект ЕТ „Камен
Шишков”, гр. Бяла;
− Против нелегалните продукти за растителна защита – среща с компетентните
власти на Румъния и България, на която да бъдат обсъдени конкретните предложения
за обмен на информация, координиране на съвместни действия.
Групата ще извърши посещение на склад за съхранение на продукти за
растителна защита „Екогея ВГ” ЕООД, гр. Русе.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13.00 ч.
Приложение: Бюлетин на Съвместната българо-румънска земеделска работна
група за 2014 г.
/П/
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на
област Русе
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