ОДОБРЯВАМ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
За Областен управител на област Русе
(Съгл. Заповед № 2-95-00-714/27.10.2017 г.)

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, проведено
на 31.11.2017 г.

На 31.10.2017 г., от 09.30 ч. в Община Гряка, Румъния се проведе редовно заседание
на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Присъстваха г-н Свилен
Иванов – зам. областен управител и зам.-председател на работната група, г-жа Лили Ганчева
– изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“, г-жа Надежда Шанова –
експерт в Областна администрация и секретар на работната група, г-жа Лилия Георгиева –
експерт в Областна администрация, д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по
безопасност на храните Русе, д-р Теменужка Ненова – главен експерт в Областна дирекция
„Земеделие“, г-н Атанас Ангелов – зам.-кмет на Община Бяла, г-н Петър Петров – кмет на
Община Ценово, г-н Валентин Атанасов – кмет на Община Сливо поле, г-жа Красимира
Русинова – зам.-кмет на Община Две могили, г-н Димчо Петров – кмет на с. Бръшлян и г-жа
Ралица Страхилова – експерт в Община Борово. От румънска страна присъстваха г-н Лучиан
Корозел – зам-председател на Окръжен съвет Гюргево и Председател на работната група, г-н
Нику Мардале – директор дирекция Международно сътрудничество, проекти и стратегии в
Окръжен съвет Гюргево, г-жа Мируна Ефтимиу – зам.-директор на дирекция Международно
сътрудничество, проекти и стратегии в Окръжен Съвет Гюргево, г-н Михай Лазър – съветник
в Окръжен съвет Гюргево, г-н Раду Йон – Зам.-директор в Окръжна дирекция „Земеделие“,
Гюргево, г-н Георге Мицуляса – страши инспектор в Окръжна дирекция
„Земеделие“ Гюргево, г-жа Петруца Ханджану – изп.директор Разплащателна Агенция и
интервенции в Земеделието Гюргево, г-н Сорин Пенча – началник отдел Оторизирани
плащания, Румъния, г-н Флорентин Сурдулеса – кмет на Община Гряка, г-н Силвиян Маня –
кмет Община Хотареле, г-н Йон Ницу – кмет на Община Михай Браву, г-н Йон Ротару –
кмет на Община Бъняса, г-н Адриан Шербан – кмет на Община Дая, г-жа Кристина Гъина –
експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус и секретар на БРСЗРГ и г-жа Алина Борня
– експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус.
Г-н Лучиян Корозел, заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево и председател
на комисията приветства всички с добре дошли. Преди да пристъпи към дневния ред, той
даде думата на г-н Свилен Иванов, който благодари за гостоприемството и представи
присъстващите от българска страна. Той адмирира политиката на румънското министерство
на регионалното развитие и подчерта, че за целенасоченото развитие на отделните райони е
необходимо да се разработват проекти в съответното населено място, които да бъдат
съобразени с реалните нужди на местните общности. Заместник областният управител
акцентира и на необходимостта от балансирано национално финансиране и пряко
сътрудничество с местните власти.
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В края на заседанието г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация
„Еврорегион Данубиус“ и г-н Нику Мърдале от Окръжен съвет Гюргево представиха
проектна идея за мерки за популяризиране на Общата селскостопанска политика в
трансграничния регион Гюргево – Русе с финансиране от Европейската комисия.
По време на практическата част двете делегации посетиха детската градина и
църквата „Св. Св. Петър и Павел“, рехабилитирани по Националната програма за местно
развитие.
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