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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
25.02.2016 г., в конферентната зала на Окръжен съвет Гюргево
Днес, 25.02.2016 г. от 10.30 часа в конферентната зала на Окръжен съвет
Гюргево се проведе заседание на СБРЗРГ. Организатори бяха Областна администрация
– Русе, Асоциация „Еврорегион Данубиус“, Окръжен съвет – Гюргево и Трансграничен
Бизнес център „Данубиус”.
Г-н Гаврила, заместник председател на Окръжен съвет Гюргево, откри
заседанието и подложи на гласуване следния индикативен дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Регистрация на участниците
Откриване на работната среща
Представяне на Бюлетина на СБРЗРГ за 2015 г.
Представяне и утвърждаване на темите за дискусия през 2016 г.
Презентация: Здравето на животните. Здравето на растенията. Връзката на
фермерите с ветеринарно-санитарните власти
6. Презентация: Мерки за насърчаване на местните продукти. Програмата „Мляко
и кифличка“ в Румъния и как местните общности могат да се възползват от
нейното изпълнение
7. Дискусия
Г-н Гаврила представи румънските участници:
1. Думитру Гаврила – Заместник председател на Окръжен съвет Гюргево
2. Петре Мимиш – Личен съветник на Председателя на Окръжен съвет/д-р по
земеделие
3. Петра Окишор – Директор Окръжна Дирекция по земеделие - Окръг
Гюргево
4. Нику Мърдале - директор Дирекция Международно сътрудничество, проекти
и стратегии, Окръжен съвет Гюргево
5. Мируна Ефтимиу – зам. директор на дирекция Международно
сътрудничество, проекти и стратегии, Окръжен съвет Гюргево
6. Мариан Пину - директор Ветеринарно-санитарна дирекция на Букурещ
7. Ливиу Флореску – директор Ветеринарно-санитарна дирекция
8. Марга Шулер – лектор
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Преса:
1. Емил Талияну – кореспондент на Румънското Национално Радио
2. ТВ Мунтения - Гюргево
Г-н Станчев приветства присъстващите и представи българските участници:
1. Станимир Станчев – зам. областен управител на Област Русе
2. Ганка Русева – директор на дирекция АПОФУС
3. Пенка Попова – началник отдел АКРР в ДАКРРДС
4. Лили Ганчева – изп. директор „Еврорегион Данубиус“
5. Лилия Георгиева – експерт Областна администрация – Русе
6. Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните
7. Борислава Братоева – директор на Областна дирекция „Земеделие”
8. Деница Гаджева – отговорен експерт в отдел Русе Национална служба за
съвети в земеделието
По трета точка от дневния ред г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на
Асоциация Еврорегион Данубиус, представи двуезичен бюлетин за дейността на
групата през изтеклата 2015 година. Тя посочи, че през 6-тата година от
съществуването си комисията е провела общо 9 срещи с участието на над 300
земеделски производители, кметове, представители на местните администрации,
специалисти и др. Бюлетинът освен, че отразява дейността на комисията, предоставя
информация, отнасяща се за предстоящи земеделски изложения в България и Румъния
и полезни контакти на релевантни институции и организации в двете страни и може да
бъде намерен в електронен вид на интернет страниците на партньорите.
Г-жа Мируна Ефтимиу – зам. директор на дирекция Международно
сътрудничество, проекти и стратегии, Окръжен съвет Гюргево допълни, че идеята
на работната група е да бъде популяризиран региона и да се осъществяват контакти в
областта на земеделието. Г-жа Ефтимиу благодари на присъстващите за успешната
съвместна работа и изрази надежда, че ще бъдат реализирани много съвместни проекти.
Г-н Гаврила припомни на присъстващите, че от три години участва в състава на
Съвместната българо-румънска земеделска работна група, като в рамките на това време
са били реализирани много срещи с представители на земеделието на двете страни.
Като резултат от дейността са осъществени контакти и подписани много договори с
фермери от региона. Г-н Гаврила добави, че по отношение на създаването на
браншови асоциации, румънските производители изостават в сравнение с българските
си колеги. Това е една от основните причини продукцията да бъде изкупувана на
безценица и препродавана на тройна цена. Г-н Гаврила заяви, че ще се предприемат
законови промени, с които да бъдат подкрепяни производителите.
Г-н Станчев информира присъстващите, че в момента в България се преработва
закона за браншовите организации, като допълни, че като цяло проблемите са решени.
Г-н Станчев обърна внимание, че поради засиленият взаимен интерес и осъзнатата
необходимост от партньорство на зърнопроизводителите от двете страни на река
Дунав, е необходимо да се финализира стартираната през 2015 година подготовка за
взаимодействие и обмяна на опит между асоциациите. Председателят на комисията
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предложи да се организира среща разговор с двете организации, на която да се обмени
опит и да се представят добри практики.
Г-жа Петра Окишор, директор на Окръжна Дирекция „Земеделие”,
приветства участниците в срещата и благодари на медиите, които популяризират
работната група и нейната дейност. Г-жа Окишор подчерта, че благодарение на
срещите на работната група, Холандското посолство в Румъния в началото на месец
февруари лансира информационна каравана във връзка със значението на асоциирането
в областта на земеделието. Холандските представители, освен че са коментирали
постигнатите резултати са поставили и проблемите, с които са се сблъскали. Г-жа
Окишор допълни, че в разговор с големите вериги хранителни магазини е постигнато
споразумение до 40 % да се приема продукция на местните производители.
По четвърта точка от дневния ред бяха представени и утвърдени темите за
дискусия през 2016 г. на работната група, с които предварително участниците имаха
възможност да се запознаят. (Приложение 1)
По пета точка от дневния ред г-н Ливиу Флореску – директор на
Ветеринарно-санитарна дирекция представи темата: Здравето на животните.
Здравето на растенията. Връзката на фермерите с ветеринарно-санитарните власти. Г-н
Флореско запозна присъстващите с целта на имунопрофилактичните действия и
вземането на кръв при животните, ветеринарно-санитарната регистрация на
производителите, занимаващи се с директни продажби на първични продукти от
животински произход, както и с получаването на безвъзмездни средства от физически
и/или юридически лица чрез Националната програма за развитие на селските райони
2014-2020. (Приложение 2)
Д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на
храните изрази надежда, че срещите на двете институции ще бъдат по-чести и при
възможност да бъдат разработени и реализирани съвместни проекти по
трансграничните програми.
В контекста на разговора беше прието решение за по-тясно сътрудничество
между институциите за безопасност на храните в Русе и Гюргево с оглед
предотвратяване на нерегламентиран износ на животни, който е потенциална заплаха за
евентуални болести и епидемии.
По шеста точка от дневния ред презентацията на тема „Мляко – Кифличка –
Ябълка” провокира оживена дискусия, при която се установи, че и в двете страни се
изпълняват подобни програми, които освен че решават проблеми основно на деца от
социално слаби семейства, допринасят за възпитание у подрастващите на нова култура
на хранене. Г-жа Марга Шулер подчерта, че програмата е въведена през 2002 г., като
бенефициенти са децата в детските градини и основните училища. По този начин се
насърчават местните фирми, които произвеждат млечни и хлебни изделия.
(Приложение 3)
Г-н Станчев сподели, че до този момент и в България съществува подобна
програма, която насърчава местните производители. Програмата има за цел да промени
културата на хранене на децата, като ги провокира да консумират повече плодове и
млечни продукти. Г-н Станчев, отбеляза, че след дискусията по темите е станало ясно,
че в двете страни се реализират много сходни програми.
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Д-р Райков взе думата, като обясни, че в България има специализирани
наредби, които регламентират качеството на млякото, както неговата обработка и
доставяне. Той допълни, че всичко което се предоставя на децата е строго
контролирано и отговаря на Европейските стандарти.
В заключение, заместник областният управител и председател на комисията, г-н
Станимир Станчев изрази становище за полезността от създаване на подобни
трансгранични комисии в други сектори на икономическото и социално развитие, след
което благодари на домакините за добрата организация и пожела ползотворна работа на
комисията през 2016 г.

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