ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група,
проведено на 02.09.2017 г.

Днес, 02.09.2017 г., от 09.30 ч. в сградата на кметство Екзарх Йосиф се проведе
редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група
(СБРЗРГ). Организатори бяха Областна администрация Русе, кметство Екзарх Йосиф,
Окръжен съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен
Бизнесцентър „Данубиус“.
В началото на работната среща г-н Свилен Иванов – заместник областен
управител на област Русе приветства участниците и отправи специални благодарности
на кмета на с. Екзарх Йосиф, г-н Илия Данев за гостоприемството. За добро управление
и принос в работата на трансграничната земеделска група, г-н Иванов му връчи значка
и удостоверение.
Поздравления и специални подаръци поднесоха г-н Корозел и кмета на Скиту, гн Пашол. Те споделиха, че се радват да са част от празника на Екзарх Йосиф и изразиха
желание да опознаят селото и обичаите.
Г-н Данев благодари за оказаната чест, дадената от г-н Иванов оценка и за
всички подаръци и пожелания. Той поясни, че е радостен от факта, че заседанието се
провежда на Празника на ябълката. Това ще обогати трансгранична дейност на
населеното място с вече побратимената Гюргевска община Скиту. С гордост сподели,
че единствено в Екзарх Йосиф се провежда Празник на ябълката и се представят повече
от 26 произвеждани сорта ябълки. Общата площ с ябълкови масиви в област Русе е
107,67 хка.
Конкретни резултати и постижения отчетоха от Съюза на Дунавските овощари,
който от 2014 г. до сега е обединил 351 производители от областите Русе, Силистра,
Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас с обща площ
близо две хиляди хектара. Доминиращи сортове ябълки са Флорина, Грени Смит,
Мелроуз и Бел Голдън.
Г-н Иванов още един път да благодари на г-н Данов за това, че съдейства за това,
нашата трансгранична комисия да бъде част от днешния празник на селото. Той
уточни, че по правила днешното заседание трябва да бъде ръководено от г-н Корозел.
Предвид обстоятелствата и това, че заседанието е по-нетрадиционно, предложи след
представянето на двете делегации, всички членове да се включичат в програмата на
фестивала.
Г-н Лучиан Корозел, представи членовете от румънската делегация:
1. Нику Мърдале – координатор Европейска интеграция-Окръжен съвет
Гюргево
2. Мируна Ефтимиу – съветник Окръжен съвет Гюргево
3. Алина Борня – експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус
4. Йонел Пасол – Кмет на община Скиту
5. Даниела Бурча – изп.директор дирекция „Логистика,технологии и
информации и управление на болниците”
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Константин Андрея – съветник, Окръжен съвет Гюргево
Лазар Михаил – съветник, Окръжен съвет Гюргево
Василе Джиджел – зеленчукопроизводител, община Въръщи
Флориан Чикулица – зеленчукопроизводител
Николае Костаке – зеленчукопроизводител
Емил Талиану – кореспондент на Румънско Национално Радио

Г-н Корозел отбеляза, че запазването на наследството от овощни градини,
поддържането и повишаването на биологичната стойност и производствения им
потенциал, защитата на околната среда, водите, почвите и опазването на екосистемите
и биоразнообразието „принадлежат” на производителите, а местните власти трябва да
ги подкрепят. Между належащите мерки за съживяване на селското стопанство могат
да бъдат посочени: групиране на дребните фермери в сдружения, намиране на решения
за поливната система, насърчаване на информационни кампании и обучение на малките
земеделски производители в съответствие с новите реалности. Технологиите за
създаване и поддържане на насажденията могат да се финансират както чрез
европейски фондове, така и чрез държавните субсидии, които да трансформират
овощните градини от източник за прехрана в източник на съществени приходи за
местната общност.
Г-н вилен Иванов представи българските участници в заседанието:
2. Г-жа Пенка Попова, началник отдел АКРР в Областна администрация – Русе
3. Г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“
4. Г-жа Надежда Шанова, старши експерт в Областна администрация Русе
5. Г-жа Лилия Георгиева – експерт в Областна администрация Русе
6. Г-жа Деница Гаджева, главен експерт-координатор в отдел Русе,
Национална служба за съвети в земеделието
7. Д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по безопасност на
храните гр. Русе
8. Д-р Галина Георгиева, началник отдел „Растителна защита“ в Областна
дирекция по безопасност на храните гр. Русе
9. Г-жа Емилия Христова, началник на отдел ПСМП-РА в Областна дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“
11. Г-н Павел Спасов – член на Управителния съвет на Съюза на Дунавските
овощари
12. Г-жа Силвия Гордеева – офис сътрудник на Съюза на Дунавските овощари
13. Г-н Димитър Рачев – член на Управителния съвет на Съюза на Дунавските
овощари.
По време на практическата част двете делегации се включиха в празника. Г-н
Свилен Иванов поздрави жителите и гостите на Екзарх Йосиф, като пожела тази
инициатива да се обогатява и популяризира.
Добре организираната празнична програма, атрактивното представяне на местни
сортове ябълки, оживената дискусия по време на заседанието утвърдиха впечатлението,
че празникът е уникален и значим както за съхранение и развитие на местните
традиции в ябълкопроизводството, така и като цяло за стимулиране производството на
екологично чисти и качествени плодове.
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