ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, проведено на
26.07.2012 г. в заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево
Темата на заседанието беше развитието на селския туризъм и възможностите за
европейско финансиране в тази област. На заседанието присъстваха представители на
общини в област Русе. По време на заседанието бяха направени презентации на
румънски и български обекти, изградени по проекти, финансирани от Програмата за
развитие на селските райони. По време на практическата част беше посетен манастирът
Комана, изцяло реабилитиран по проект, изпълняван от Окръжен съвет Гюргево и
финансиран по програмата за развитие на селските райони. По време на срещата беше
подчертана изключителната роля, която общините имат за развитието на селския
туризъм, както за Румъния, така и за България. Този сектор допринася за осигуряването
на икономически растеж и създаването на работни места в региона. С цел секторът да
се развива от двете страни на Дунав беше постигнато съгласие побратимяването между
общините в област Русе и окръг Гюргево да продължи.
В рамките на дискусиите бяха обсъдени и реалните възможности за
сътрудничество като например евентуално сформиране на местни инициативни
рибарски групи съвместно с община Сливо поле и обмен на добри практики. Община
Ценово от своя страна предложи на румънската страна да се включи във филми за
туристически обекти в община Комана, в проекта по който общината работи в момента.
След приключването на теоретичната част, срещата продължи с посещение на
манастир Комана. Реконструкцията на манастира е реализирана по проект
„Възстановяване и трайно туристическо ползване на исторически паметник
Манастирско укрепление „Комана” и модернизиране на прилежащата му
инфраструктура” на стойност около 30 млн. румънски леи. Обектът е известен като
манастира на ВладЦепеш, има изключителна историческа стойност и е важен елемент
за развитието на селския туризъм в Румъния.
В края на срещата беше предложено и прието следващото заседание на
Съвместната българо-румънска земеделска работна групада се проведе през месец
септември като темата върху която двете страни ще се фокусират ще бъде биологично
земеделие.
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