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1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА 2017 г. 

                         ОТ  СРГПЗ ГЮРГЕВО-РУСЕ 

 

През  2017 г. се проведоха 7 срещи, 4 в Русе и 3 в Гюргево, с представители на земеделски 

производители от различни сектори на земеделието, кметове, представители на местните 

администрации, специалисти в областта на земеделието, преподаватели от земеделски 

университети и колежи.                                                

                  
                                             Русе                                                                   Гюргево 

На 22.04.2010 в Трансграничен Бизнесцентър “Данубиус” се проведе учредително заседание на 

Съвместната българо-румънска земеделска работна група.  

Групата е създадена по инициатива на Окръжен съвет Гюргево, Областна управа Русе, 

Асоциация Еврорегион Данубиус и Трансграничен Бизнесцентър Данубиус, за да улесни 

сътрудничеството в областта на селското стопанство в региона Гюргево-Русе.   

Комисията се председателства 6 месеца от българската страна, след което на ротационен 

принцип се поема от  румънската страна. 
 

 Заседание №1. ФЕВРУАРИ: 10 февруари 2017г., 09.00ч., Заседателна  зала на Окръжен съвет 

Гюргево 

Заседанието протече при следния дневен ред:  

1. Подновяване споразумението за партньорство в рамкитте на СБРЗРГ 

2. Поемане на председателството на СБРЗРГ от г-н Лучиан Корозел, заместник-

председател на Окръжен Съвет Гюргево; 

3. Представяне  Бюлетина за 2016г. на СБРРЗГ – представи Лили Ганчева, Изпълнителен 

директор на Асоциация Еврорегион Данубиус; 

4. Уточняване и одобряване на темите за обсъждане през 2017г.; 

5. Презентация: Схема за минимална помощ  за подпомагане на земеделските производители в 

Румъния за отглеждане на домати в защитени зони (оранжерии, солариуми), така че да се 

осигури необходимото вътрешно потребление на местни стоки" – представи  г-жа Петра 

Окишор, директор Дирекция „Земеделие”  Гюргево ; 

6. Презентация:  "Производство на органичен тор" –представи г-н  Костел Патеръу -  

производител на органични торове. 



                     

         

 

 

 



Приети теми за дискусия през 2017 г.:  
 

 Предложения на българската страна: Опрашване на трайни насаждения и опазване на пчелите  

Паленето на стърнища и опасността за земеделските площи и околната среда; Ютилити дейности и 

развитието на селското стопанство;Мястото и значението на РУ „А.Кънчев” за развитието на селското 

стопанство;Областната стратегия за развитие в областта на земеделието и напредъка по 

реализацията;Местни традиции в отглеждането на ябълкови насаждения – с.Екзарх Йосиф 

Фестивал на киселото мляко в Разград; Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” 

Русе;Риба и рибни продукти-развъждане,отглеждане,транспортиране и преработка; Производство на 

зеленчукови и гъбни/от диворастящи гъби/ консерви в Област Русе. 
Предложения на румънската страна: Превантивни мерки за предотвратяване на наводнения от  река 

Дунав  на земеделски терени и укрепване на дигите. Актуално състояние и мерки,  необходими в тези 

ситуации; Законни   условия  , в които земеделски продукти могат да бъдат пуснати в продажба от 

румънските фермери в България. Решения на тези проблеми и активното участие на отговорните 

институции; Начини за подобряване на системата за напояване в Гюргево и Русе. Значението на 

възстановяване на горски пояси. Обмяна на най-добри практики; Методи за увеличаване на 

инвестициите в биологичното земеделие, с цел повишаване степента за здравето на населението. BIO 

сертифициране – проучване на казуси. Положението на биологичното земеделие в Гюргево и Русе. 

Мерки за насърчаване на този вид култури;Земеделски туризъм  по брега на Дунава, европейско 

финансиране за инвестиции в земеделски и  екотуризъм  - Представяне на екологични къщи; 

Представяне на проекти реализирани в рамките на Местна група от Гюргево в областта на рибарството 

- риболовна традиция и бъдеща стратегия на Групата; Насърчаване на традиционните храни (консерви, 

конфитюри) – актуална ситуация и възможности  за развитието на този пазар. Осъществяване на  

събития за насърчаване на местните продукти; Необходимостта от създаване на иновативни култури  

за получаване на продукти с висока добавена стойност; Пазар/борса – рибен/рибна - тяхното значение 

за Гюргево и Русе, крайречни градове на Дунав; Квалификация за развитие на селскостопански 

дейности; Оползотворяване на зелена енергия в селското стопанство; От старта /началото/ до успеха - 

селско стопанство и IT и колко е важно за насърчаване на бизнеса;                         

ПРОГРАМА ДОМАТИ

1  

ПРОГРАМА ДОМАТИ
• Подкрепена с Правителствено решение 

за одобрение на схемата  “Минимална 
помощ  за прилагане програмата за 
подкрепа производството на домати в 
защитени площи”
• Правителственото решение беше

публикувано в сайта на МЗРСР за
спазване на законодателството и
прозрачност на решението

• Беше обсъдено с представители на
професионалните организации, с
които се подписа протокол

• Беше приета на Правителствено
заседание схемата “Минимална
помощ за прилагане програмата за
подкрепа производството на домати
в защитени площи”

• Схемата за помощ се прилага в 
съответствие с Регламент (UE) №
1408/2013

Потенциални бенефициенти: 
 Земеделски производители физически лица 

сертифицирани производители
 Земеделски производители физически лица, отделни 

предприятия и семейни  предприятия 
 Земеделски производители юридически лица

Изисквания за допустимост
 Бенефициентите трябва да имат площ, засадена с

домати в защитени площи минимум 1000 кв.м.
 Да има добив минимум 2  kg домати/кв.м и 

оползотвори продукция на пазара минимум 2.000 
kg, доказани с документи ((фактура/лист/листите 
от търговския бележник)

 Да оползотвори продукцията в периода януари-май 
и ноември-20 декември включително и до 27  
декември 2017 да представи документите за 
продажбата на доматите

 Сумите се изплащат на един транш след 
реализирането на тези 2000 кг. 7

 



 

       

  

   



                           

Заседание №2. МАРТ: 17 март 2017 г., 09.30 часа, сграда на Института „Образцов чифлик” Русе  

Дискутирани теми: Представяне на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” Русе-  

представи доц.д-р Галина Дякова, директор;                                                                                                             

В практическата част посетена материално-техническата база на института;                                     

Образцов чифлик, край град Русе, е най-старото огнище на земеделската култура и просвета в 

България. В далечната 1865 г., известният турски реформатор и управител на Туна /Дунавски/ вилает, 

със седалище Русе, Митхад паша, воден от идеята да се изпитват нови земеделски култури, сортове и 

машини, както и да се произвеждат семена за посев, а и чрез опит, да се установи какъв е доходът от 

земята в този край, за да се налагат и съответните данъци на населението, създава държавното 

стопанство “Нумуне чифлик” /Опитен чифлик/. През 1897 г. се заражда идеята за създаване на 

земеделски институти в България, по подобие на европейските, които се намирали вече в пълен 

разцвет. Решено е да се открият три такива станции – в Садово, Образцов чифлик и Плевен.   

На 09.03.1905 г. е основана Земеделската Опитна Станция “Образцов чифлик”.  

Понастоящем ИЗС „Образцов чифлик” Русе осъществява своята дейност в две основни 

подразделения: „Наука” и „Производствено-експериментална база”. В дирекция „Наука” 

eксперименталната работа се извежда в Опитно поле с размер 1000 dka, вегетационна къща и 6 

лаборатории.  

Специални гости: г-н Дорин Октавиан държавен секретар в Министерството на земеделието на 

Румъния и г-н Флорин Николае,  член на неговия кабинет и проф. д-р Христо Даскалов, 

заместник-председател на Селскостопанска академия София      

   

   

 



                                                                

  

             

                       



 

                                                  

 Заседание №3. АПРИЛ: 27 април 2017 г., 10.00 часа, в Заседателната зала на община Въръщи, 

Окръг Гюргево   

Дискутирани теми: Земеделска кооперация „Карфур Въръщи” – представиха Борел Бутуругъ и 

Ръзван Колота, произоводители, членове на кооперацията;  

В практическата част посетени местен производствен пункт и склад /депозит/ на кооперацията; 

 

Земеделската кооперация „Карфур Въръщи“, осигурява събиране, съхранение, транспорт и 

продажба на зеленчуци, произведени от местните производители. Само на 30 км от Букурещ                              

80 семейства обработват 60 хектара земя и отглеждат 5 хил. тона зеленчуци, които се предлагат в 

търговската верига „Карфур“. Домати, маруля, чушки, тиквички, боб, патладжан, зеле, целина, лук, 

чесън, подправки и др. се отглеждат на открити площи от 45 хектара и в оранжерии, изградени върху 

15 хектара земеделска земя. Най-малките участници в кооперацията обработват няколко декара земя, 

а най-големите до 4-5 хектара.  Тази практика гарантира сигурност на производителите. Продукцията 

стига по най-бързия начин до щандовете в магазините, а разплащането се извършва до 7 работни дни. 

Важен елемент на целия пъзел е организираното хранилище за плодове и зеленчуци, изградено по          

най-новите технологии с автоматизирани инсталации, поддържащи подходящи температура и 

влажност  на въздуха. 

  

   

 

     

                                                                  

  

 

 



  

Заседание № 4. МАЙ: 12 май  2017, 09.30ч., конферентна зала №2 на Канев център,                           

Русенски университет  „Ангел Кънчев”  

 

Дискутирана тема: Русенски университет „Ангел Кънчев“ – история, специалности, капацитет, 

материално-техническа база – представи доц. д-р инж. Таня Грозева, главен секретар на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“; „Раломекс” АД, гр. Завет – производител на машини за модерно 

земеделие – представи инж. Рашид Узунов, главен инженер в „Раломекс” АД, гр. Завет.    

В практическтата част посетено 19-то Изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и 

електрона техника на Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

       
                   

На 12.11.2017 г. Русенски университет  „Ангел Кънчев” навърши 72 години. 

         

      



 

В румънската делегация беше включен представител на Flamicom, която е единствено 

упълномощен дистрибутор на „Раломекс” АД за Румъния.                                                                              

„Раломекс“ АД, гр. Завет – крупен производител на техника за модерно земеделие.Фирмата е не 

само редовен участник, но и основател на Русенското изложение за селскостопанска техника.  

     

     

      

                                                         

     



Заседание № 5. СЕПТЕМВРИ:  02 септември 2017, 10.00ч., в с. Екзарх Йосиф, община Борово, 

област Русе  

Дискутирани теми: Зеседанието се проведе в рамките на Фестивала на ябълката в с.Екзарх 

Йосиф, побратимено с Гюргевската община Скиту. Гост на заседанието бе кметът Йонел 

Пашол;  
 

Селото е единственото с празник на ябълката, който се провежда ежегодно в края на август 

месец. Основната цел на събитието е да се превърне в голяма традиция, състояща се точно на 28 август 

- Успение на Св. Богородица по стар стил. Село Екзарх Йосиф е с акредитация да отглежда 22 сорта 

ябълки, а в цяла България те са 44. Празникът на ябълката започва по обед в центъра на Екзарх Йосиф, 

където се представят най-различни сортове ябълки, произведени от местното население, Провеждат се 

и състезания с ябълки, както и се организира празнична програма.  

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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

        Флорина                   Грени смит               Мелроуз                Фуджи 

             

http://www.peika.bg/Balgariya_l.cn_i.22341.html
http://branicor.com/wp-content/uploads/2017/07/737344dd8934cc52da9f7f85f2627abb_XL.jpg


Заседание № 6. ОКТОМВРИ: 31 октомври 2017, 09.30 община Гряка, окръг Гюргево 

 

Дискутирана тема: Национална Програма за Местно Развитие (НПМР) – представи Лучиан Корозел, 

зам.председател на Окръжен съвет Гюргево и председател на Съвместната българо-румънска 

земеделска работна; Община Гряка – представи Флорентин Сурдуляса, кмет на общината;               

Проектна идея „Мерки за популяризиране на Общото селскостопанска политика в трансграничния 

регион Гюргево – Русе” с финансиране от Европейската комисия -  представи  Нику Мърдале, 

директор  дирекция „Европейско сътрудничество, проекти и стратегии”, Окръжен съвет Гюргево.                                              

В практическата част посетени: два обекта в общината, рехабилитирани  чрез Националната 

Програма за Местно Развитие, съответно Детска градина с нормална програма и Църквата на Светите 

Петър и Павел ;                                                

По време на първата фаза на програмата за територията на окръг Гюргево са одобрени 124 проекта 

в размер на почти 131.5 милиона евро.  За периода 2017-2020 г. Министерството на регионалното 

развитие, публичната администрация и европейските проекти е одобрило целеви средства за над 174 

милиона евро. 

Община Гряка, гранично населено място, се намира на около 9 км от река Дунав, в югоизточната 

част на окръг Гюргево, в района на бившото езеро /блато/ със  същото име. Тук първоначално е 

господарското имение, после монашеско, в така нареченото Бурнасовско поле. Общата площ е 3270ha,  

от които 2278 ha  обработваема земя, 239 ha  култивирани лозя,  благородни, присадени, 1 ha  овощна 

градина, 259 ha  земеделски парцел и 166 ha  пасища, останалата част е със  зърнени и други 

земеделски култури. До 1981 г. общината принадлежи към окръг Илфов. Тя се състои от три села: 

Гряка, Збою  и Пуцу-Гречи,  разположени на около   3 км едно от друго, оставяйки на картата 

впечатление за равностранен триъгълник - едното покрай езерото Збою и едно от  върха надолу към  

Дунавската равнина.                                                                                                                              

Проекти финансирани по НПМР 2017-2020 в община Гряка: ”Оборудване и учебно обзавеждане, 

други категории  оборудвне за Детската градина с нормална програма, община Гряка, окръг 

Гюргево”.Стойност отпусната от държавният бюджет : 150.000.00 леи – 32664,79 EUR; ”Дейности по 

интервенция,  разширяване и реконструкция на съществуващата   сграда на Гимназиалното училище 

№1, община Гряка, окръг Гюргево”.Стойност отпусната от държавният бюджет: 5.774.479,00 леи–

1.257.481,11 EUR; ”Рехабилитация и модернизация на хуманитарен Диспансер”.Стойност отпусната от 

държавният бюджет: 1.368.108,00 леи – 297.926,44 EUR;”Модернизация на пътища от местно 

значение, община Гряка, окръг Гюргево” - 10,441 Km. Стойност отпусната от държавният бюджет: 

11.952.852.37 леи – 2.602.916,39 EUR;”Рехабилитация, модернизация и разширяване на 

кметството”.Стойност отпусната от държавният бюджет: 2.058.174,00 леи – 448.198,86 EUR.                                

   



      

        

                  

 

     



Заседание №7. НОЕМВРИ: 22 ноември  2017 г., 09.30ч., Заседателна зала,  община Сливо поле, 

област Русе  

Дискутирани теми: „Койхерпес“ – вирусна инфекция по шараните -  представи                               

д-р Николай Ненов, експерт  Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе;                  

Фирма „Фишери 2009“ ООД – представи Антон Стоянов, собственик и управител  

 

В практическата част посетен на цех за преработка на риба и рибни продукти в село Ряхово - 

развъждане, отглеждане, транспортиране и преработка. 

 Акцент в срещата беше значението на превенцията и ранното откриване на признаци на 

заболяването, както и предприемане на навременни действия за изясняване причините за 

евентуално увеличена смъртност и уведомяване на регионалната структура за официален 

контрол. Представиха се епизоотологичните особености, клиничните признаци, възможностите 

за диагностика, както и международната нормативна уредба по ветеринарно-санитарен 

контрол на водните животни. Особено внимание беше поставено върху проявлението на 

клиничните и анатомопатологични признаци на Кой херпеса при шараните като летаргия, 

повишена дихателна честота, загуба на баланс и дезориентация, обезцветяване на хрилете, 

некротични огнища или тежка некроза и възпаление. 

Фирма „Фишери 2009“ ООД   през последните години се специализира в рибовъдството на 

различни видове риба като толстолоб, амур и шаран. Успешно реализира проект по 

Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. Очакванията са на 

пазара да бъдат предоставени и съвсем нови сладководни продукти като топло пушено филе 

толстолоб, студено пушено и кайсеровано филе от толстолоб, горещо пушен шаран, рибни 

кюфтета, рибни кърначета и мариновани сладководни риби.                                                 
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2. ПАНАИРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ 2018 

 

БЪЛГАРИЯ 

АГРА 2018 – 21.02.18 – 25.02.18, ПЛОВДИВ - www.fair.bg - Селскостопанско изложение                                                                            

БАТА АГРА  2018 – 15.05.18 – 18.05.18                                                                                                                                       

СТАРА ЗАГОРА -  Международно селскостопанско изложение                                                                                                                                       

www.spring.bata-agro.org 

РУМЪНИЯ РОМЕКСПО - БУКУРЕЩ  

МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА ЦВЕТЯ, ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН  

И  ГРАДИНАРСТО – 19-21.04.18    EXPO FLOWERS & GARDEN 

(www.expoflowers.ro)  

ПАНАИР НА ВИНОТО, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ – 19-21.04.18                                              

(www.expodrink.ro)  EXPO DRINK & WINE 

ИНДАГРА (www.indagra.ro)  - 31.10-04.11.18                                                                                              

Международен панаир на продукти и оборудване за селското стопанство 

 

   ПЛОВДИВ   

Специализирани селскостопански сайтове   

България       

SINOR.bg: Земеделски новини - www.sinor.bg 

Земеделски новини. Предоставя ежедневно актуална информация и новини за фермерите, агробизнеса 

и любителите на земеделието. 

Земеделие Start.bg - портал за земеделие - www.zemedelie.start.bg 

Портал за земеделие: новини, информация, земеделска техника и инструменти, семена, овошки, билки, 

торове, растителна защита, разсадници, оранжерии, градинарство 

Румъния 

Trafic.ro – www.trafic.ro- топ селскостопански сайтове   

 

AgroInfo.ro - https://www.agroinfo.ro- портал за разнообразна селскостопанска информация   

 

Anunturi agricole,Stiri din Agricultura - www.agroazi.ro 

100% румънски земеделски портал за селскостопански новини: зеленчукови култури, животновъдство, 

субсидии, земеделско финансиране, котировки, селскостопански машини и оборудване, времето 

http://www.fair.bg/
http://www.spring.bata-agro.org/
http://www.expoflowers.ro/
http://www.expodrink.ro/
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiph_fx0dbKAhUKfRoKHTENCjYQjRwIBw&url=http://firmedeconstructii.blogspot.com/2014_05_01_archive.html&psig=AFQjCNExcIEUWjmIUSKGqBq0VNZY2St2rQ&ust=1454418606576108
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmqCLysrYAhXGDpoKHX7zAfYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fsinor.bg%2F&usg=AOvVaw0C8R9draeCKoazyAV9DYp-
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmqCLysrYAhXGDpoKHX7zAfYQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fzemedelie.start.bg%2F&usg=AOvVaw2kopOjKfXz0ijdb9hh1-_D
http://www.trafic.ro/
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http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv0qPpy8rYAhXkCJoKHUTAA_UQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.agroazi.ro%2F&usg=AOvVaw2jbkbnq4D35tUP_bihkUxC


    3. РЕЛЕВАНТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА 

БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието и храните - www.mzh.government.bg/ 

 

Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ - www.babh.government.bg/ 

 

Областна дирекция по безопасност на храните                                                                                         

Адрес: гр. Русе, ул. Марица №3,тел.: 0359 82/845 956 E-mail: RVS_18@nvms.government.bg 

Русе | Държавен фонд „Земеделие” -  www.dfz.bg                                                                                                                                                               

Адрес: Русе, ул. “Борисова” №52 ; тел.: 0359 82/ 88 56 13 и 0359 82/88 56 10; факс 0359 82/88 56 11 

 

Областна дирекция  „Земеделие” - http://www.mzh.government.bg/ODZ-Ruse/bg/Home.aspx                                                                                   

Адрес: Русе 7000,ул. "Църковна независимост" №16, ет. 7;тел:  0359 888901345                                                  
email: odzg_ruse@mzh.government.bg 

 

Национална служба за съвети в земеделието - www.naas.government.bg/                                                                                                                                 

Адрес: Русе 7000, ул. "Църковна независимост" 16; ет. 6 ст. 1 и ст. 2;  тел./факс: 00359 82 / 82 00 84; 

моб. тел.: 0359 888 839 493;0359 885 074 178; e-mail:  rousse.m@naas.government.bg 

 

РУМЪНИЯ 

Министерство на земеделието и развитие на селските райони -  www.madr.ro/ 

 

Националн Агенция за Безопасност на храните- www.ansa.gov.md/ 

 

Дирекция Земеделие Гюргево  - www.directiaagricolagiurgiu.eu/                                                                                                                           
Контакт : Тeл: 0040 246-212038; Факс: 0040 246-219313; E-mail: dadr_giurgiu@yahoo.com 

 

 Национална ветеринарно-санитарна  служба и безопасност на храните Гюргево /НВССБХ/-  

www.ansvsa.ro 

Адрес: Гюргево, Букурещко шосе № 72, Teл: 0246-230491, 0346-401030, 0346-401031,                      

Факс 0246-210442, Еmail: office-giurgiu@ansvsa.ro  

                              

           Окръжен Съвет Гюргево                                              Областна администрация Русе                                           

Aдрес: ул. Букурещ Nr.10, Гюргево,                              Адрес:7000, Русе,пл. "Свобода" 6                                                                                                          

пощенски код: 080045                                                      Тел.: 0359 82.812 223;Факс: 0359 82.820 092 

Teл: 0040 372 4626 11; 0372 46 26 13;                            Email: Governor@ruse.bg                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Факс: 0372 46 26 51 ; 0372 46 26 63;                                                                                                                                       

Email: cjg@cjgiurgiu.ro 
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Бюлетинът можете да видите в електронен вариант на: 

www.cjgiurgiu.ro – Окръжен Съвет Гюргево                                                                                                              

www.ruse.bg– Областна администрация Русе 

Подготвен от: Лили Ганчева – изпълнителен директор Асоциация Еврорегион Данубиус /член на 

СРГПЗ /; Кристина Гъина – експерт в Трансграничен Бизнесцентър “Данубиус”; 

Данни за контакт:  Кристина Гъина  – Трансграничен Бизнесцентър Данубиус                                                      

тел.: 0040/346 566 963; факс: 0040/246/213205                                                                

E-mail:c.a.t.danubius@gmail.com https://www.facebook.com/CentrulDeAfaceriTransfrontalierDanubius 

Лили Ганчева – изпълнителен директор Асоциация Еврорегион Данубиус                                                   

тел./факс: 00359/82/820 094 E-mail:euroregiun_danubius@abv.bg 
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