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1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА 2019г. 

                         ОТ  СРГПЗ ГЮРГЕВО-РУСЕ 

 

През  2019 г. се проведоха 7 срещи, 3 в Русе и 4 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: 26 февруари 2019г., 10.00ч., Заседателна  зала на Окръжен съвет 

Гюргево 

Заседанието протече при следния дневен ред:  

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

председател на Окръжен съвет Гюргево - със сноп житни стръкове, в които се 

преплитат българското и румънското знаме,  г-н Свилен Иванов предаде 

ръководството на земеделската група; 

2. Представяне  Бюлетина за 2019г. на СБРРЗГ – Лили Ганчева, Изпълнителен директор на 

Асоциация Еврорегион Данубиус; 

3. Уточняване и одобряване на темите за обсъждане през 2020г.; 

4.  Дискусии  - механизми за сътрудничество между властите и институциите, имащи 

отношения към земеделието, при възникаване на извънредни обстоятелства и ситуации в 

граничния регион;      



 

Тази година към дейността на Съвместната българо-румънска земеделска 

работна група се присъединиха  г-н Ивелин Статев, областен управител на област 

Силистра и неговия заместник г-н Илиян Великов.   

               

  

                      

  
 



 

 

 

Приети теми за дискусия през 2019г.:  
 

 Предложения на българската страна: Добиване на етерични масла и приложението им в различни  

сектори на индустрията – парфюмерия, фармация и др.;Организиране ваденето на мед в 

професионалното пчеларство;Производство на разсад за декоративни растения и цветя; 

Биологична ферма за отглеждане на Българска млечна коза и изграждане на селекционен център; 

Екологични и биологични практики в овощарството;Иновативни практики в овощарството;                                                                                                              

Предложения на румънската страна:   Ниво на субсидиране от Агенцията за плащания и 

интервенции в селското стопанство през 2019 г.;Форми на подкрепа от Агенцията за плащания и 

интервенции в селското стопанство през 2019 г.; Култури, изпозвани в микробиологични лаборатории 

- посещение  на фабриката за медикаменти в община Калугарени; Преработка на месни продукти със 

суровини от България - посещение в община Расучени; Отглеждане на царевица в окръг Гюргево - 

посещение в община Гостину /Каталин Брату, фермер/; 

 

                         

                                           



                                                 

  Заседание №2.МАРТ: 21 март 2019 г., 10.00 ч., Конферентна зала на фабрика за парфюми 

„Мартинез” – община Две могили, област Русе; 

Дискутирани теми: Приложение на етеричните масла в различни сектори 

 на индустрията – парфюмерия, фармация и др.- представи: Сезер Сабах, собственик на фабриката                                                                                                                                                             

В практическата част посетени фабриката за парфюми “Martinez” и фабриката за копчета                          

“MEO BUTTONS”“;                                                                                                                                                      

Акцентът по време на срещата беше поставен върху факти и обстоятелства, свързани с 

приложението на етеричните масла в различни сектори на индустрията – парфюмерия, фармация и др. 

Бяха отчетени и новите тенденции в световната практика за производство и потребление в 

парфюмната индустрия, в т.ч. все по-засилено търсене на парфюми с естествен произход.  В 

изложението си, Сезер Сабах – собственик на фирмата, подчерта уникалността на предприятието 

предвид липсата на друго производство на парфюми в цяла Северна България, а така също от 

отсрещния бряг на р. Дунав. Фирмата стартира реално производство през 2017 г. с първоначалната 

визия да бъдат разкрити по 1 магазин във всяка област, като към момента има работещи 20. От 2018 

година тече разширение на производствената база с цел да достигне капацитет от 30 000 парфюма 

дневно. По настоящем производството на парфюми е бутиково и ексклузивно само за българския 

пазар. Коментиран беше стремежът на собственика да стъпи на гюргевския пазар.                                                                                                               

 При посещение на базата, стана известен друг интерес на Сезар Сабах, а именно производството 

на копчета, което, по негови данни, е най-голямото за Балканите. 

   

                                

                      



                                                                                                 

  

Парна дестилация

 

Етерични масла -парфюми

Ароматни семейства на парфюмите

Флорални: миришат на цветя

Плодови: Миришат на плодове, 

включително цитруси

Зелени: прясня трева или листа

Дървесни: включват в състава си

различни видове дърво

Амброви: от благовонни масла

Ориенталски: кехлибар и подправки

 

Болнични почистващи 

препарати
 Определениетерични масла убиват бактерии и 

гъбички в рамките на 2 минути от момента на 

контакт.

 Етеричните масла се смесват със сапуни и 

шампоани, използвани в болниците за 

изкореняване на смъртоноснибактерии.

  

 

Етерични масла -паста за зъби

 Етеричното масло thymol има антисептични 

свойства.
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C

C
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C
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H3C CH3
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Лавандула
успокояващо, релаксиращо, зарастване на рани

Употреба: изгаряния, порязвания, рани, 

тревожност, безсъние, депресия

  

Тамян
Противотуморни, имуностимулиращи и антидепресанти

Употреба: Астма, депресия, язви, рак, кръвоизлив, 

херпес, брадавици

 

Босилек
Релаксиращо действие

Употреба: Мигрена, къс менструален 

цикъл, релаксант на мускулите, 

                   

Мента
Спира спазмите

Употреба: разстроен стомах, спазми, газ, подуване 

на корема,сърцебиене.

 



 

                                                    

 Заседание №3. АПРИЛ: 24 април 2019 г., 10.00 часа, Заседателна  зала на Окръжен съвет Гюргево, 

комплекс   Sanimed International Impex, община Кълугърени, окръг Гюргево 

 

Дискутирани теми: Представяне дейността на Sanimed International Impex, Călugăreni – млада и 

динамична компания с богат опит в научните изследвания, производството и маркетинга на 

висококачествени бактериологични продукти; Създаване /производство/ на хранителна среда,  

използвана за размножаване  в микробиологични лаборатории –представи Джорджета Войу -  S.C. 

Sanimed Internațional S.R.L.; 

В практическата част посетена фабриката за медикаменти  Sanimed International Impex, Călugăreni /на 

30 км от Гюргево/;         

Компанията е създадена през 2001 г., като към момента има повече от 1800 клиенти, сред които 

болници, особено профилираните в лечението на туберкулоза, научноизследователски институти, 

животновъдни ферми, предприятия за преработка на храни, множество частни лаборатории, както и 

предприятия от фармацевтичната и козметична индустрия. 

В асортимента на фирмата са включени и не малко продукти, свързани с имплантологията, като 

почти цялата производствена гама се предлага и в държави извън Румъния, сред които са Полша, 

Украйна и Молдова. В процес на разработване е и осъществяването на по-тесни взаимоотношения и с 

български фирми. Фирмата поддържа и комплекс с над 800 овце, чийто генетичен материал служи 

за провеждането на различни лабораторни изследвания, без да се засяга тяхното здравословно 

състояние.  Беше демонстриран  специализиран робот, който в рамките на 5 минути е в състояние да 

елиминира до 100% от микробите в операционни зали и отделения. Освен това роботът разполага и 

със система с изкуствен интелект, която му позволява сам да намира замърсените места. Интерес 

предизвика и още един апарат, посредством който в рамките на 40 минути може да се извърши 

изследване на гърлен и носен секрет и на негова база да се направи пълна антибиограма, която е в 

основата на последващото правилно антибиотично или антимикотично лечение.  

Комплекс Sanimed International Implex, който се състои от няколко сгради, е изграден със средства 

от фондовете на Европейския съюз.          

                               



     

            

      

    

 

                          



 

 

Заседание № 4. ЮНИ: 18 юни  2019, 10.00ч., Заседателна зала, община Две могили, област Русе  

 

Дискутирана тема:Механизация в производството на пчелни продукти. Производство на пчелни 

майки.Проблеми  в пчеларския бранш – представи Милен Петров, собственик на пчеларска ферма 

„Петрови” в с.Бъзовец; 

В практическтата част посетена пчеларската ферма „Петрови” в с.Бъзовец; 

Акцент по време на заседанието беше поставен върху механизацията в производството на пчелни 

продукти, както и производството на пчелни майки. 

Пчеларската ферма „Петрови“,  е основана през 1996 г., като в началото са закупени едва два 

кошера с цел любителско отглеждане, но през 2009 г. хобито се превръща в професия и днес кошерите 

са вече около 700. Необходимо е да се отбележи, че това става възможно благодарение на осигуреното 

финансиране от Програмата за развитие на селските райони.  

От 2012 г. фирмата е член и на Националната развъдна асоциация по пчеларство, а също така са 

регистрирани и за производство на пчелни майки и рояци. В притежаваните пчелини семейство 

Петрови отглеждат българска медоносна пчела „Апис мелифера родопика“. Видовете мед, добивани в 

пчеларската ферма са от рапица, акация, липа, слънчоглед, резене и букет. Самото вадене на мед е 

механизирано като се използва пчелогонка, а след това медът се центрофугира с поточна линия.  

Фермата работи годишно с около 400 – 500 отделения за производство на майки и се произвеждат 

около 2500 майки за сезон. Кошерите са оборудвани с дъна за добив на пчелен пръшец, а 

произведената продукция се изсушава в сушилня, съгласно стандартите и изискванията на пазара. 

Друг продукт, добиван във фермата, е мед в пита, а всяка рамка се подбира и окачествява, като се 

следи да не е надградена, да не е хлътнала, да не е имало пило в нея, както и да е напълно запечатана. 

Не на последно място трябва да се отбележи, че годишно пчеларската ферма успява да произведе 

между 12 000 и 15 000 тона мед, като около 3000 тона от тях са предназначени за родния пазар. За 

България най-сигурният пазар се оказва, че е област Търговище. Продукцията се изнася и за страни 

като Япония и Холандия. 

През изминалата година пчеларската ферма е участвала и на изложение в Берлин, където е 

постигната сериозен успех. Участието им е било подкрепено от Министерството на земеделието и 

храните. Настоящата визия на фирмата е стъпване и на арабския пазар.  

  



  

   

  

ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАЙКИ Е ДЪЛЪГ ПРОЦЕС, 

КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА ОКОЛО 30 ДНИ ДОКАТО СТИГНЕШ 

ДО ПЛОДНА МАЙКА 

              

      

КОШЕРИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С ДЪНА ЗА ДОБИВ НА 

ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ.

 

В ПЧЕЛИНИТЕ СЕ 

ОТГЛЕЖДА  БЪЛГАРСКА 

МЕДОНОСНА ПЧЕЛА 

ПОРОДА “ АПИС МЕЛИФЕРА 

РОДОПИКА“.

ГОДИШНО РАБОТИМ С 

ОКОЛО 400-500 

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА МАЙКИ

ПРОИЗВЕЖДАТ СЕ ОКОЛО 

2500 МАЙКИ ЗА СЕЗОН  И 

400-500 ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

  

МЕХАНИЗИРАНЕ ПРИ ВАДЕНЕ НА МЕДА

-ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛОГОНКА И ИЗДУХВАНЕ С ВЪЗДУХ

 



                                                                            

 

Заседание № 5. ЮЛИ:  03 юли 2019, 10.00ч.,  Заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево  

Дискутирани теми: Ниво на субсидии за 2019г. на Агенцията за плащания и интервенции в селското 

стопанство- представи Иван Даниел, заместник директор на Агеницята; 

В практическата част посетена  ферма за крави в община Топару /на 50 км от Гюргево/; 
 

В рамките на първата част от заседанието беше направен общ преглед на схемите за плащания, 

приложими в Румъния за периода 2014-2020, в отделните сектори на земеделието. От обзора стана 

известно, че се наблюдава общо повишение на субсидиите, единствено при помощите за 

високопланинските райони, а при отглеждането на свине се очакваното леко понижение. Особено 

актуална за 2019 г. в Румъния е мярка 10 Агроекология и климат, предвид големият брой подадени 

заявления в сектор зеленчукопроизводство и овощни градини. Отчетени бяха резултатите и 

предприетите мерки от страна на румънските власти в полза стимулиране на производството на 

местни сортове домати и тяхната реализация на румънския пазар. Приоритет още се отдава при 

отглеждането на родни породи свине и пласирането на месото в националната търговска мрежа. Бяха 

коментирани одобрените в България ставки за 2018 г. в животновъдството. За разлика от 

Румъния, в България се прилага субсидия за глава добитък и за бройки над 250 животни, макар и с по-

ниска ставка.  Освен по въпросите на дневния ред на срещата групата дискутира актуални  

проблеми, сред които необходимостта от обединяване на усилия в борбата с двойния стандарт на 

храните, приложим в България и Румъния.   

Работната група посети кравеферма „Телифгруп“, създадена през 2004 г. в Топару, окръг Гюргево. 

По думите на собственика й Филет Жоел във фермата се отглеждат 500 крави и 150 телета. В обхвата 

на фермата влизат 6 халета – три, от които с площ от 1800 кв. м. и три с площ 350 кв. м. Предвидени са 

и 150 места за майка за разплод. Доилната зала разполага с 24 места. Наред с отглеждането на крави, 

дружеството се занимава и с растениевъдство. Основен изкупвач на продукцията е „Данон“. Средно 

дневната продукция възлиза на 3700 л мляко.  

  

   

 



                           

   

            

                                                                  

 

                  



 

   

Заседание № 6. СЕПТЕМВРИ: 25 септември 2019, 10.00, Туристическия информационен център на 

с. Бръшлен, община Сливо поле  

Дискутирани теми: Екологични и биологични практики в овощарството“ – предствави Татяна 

Трифонова – агроном на Съюза на Дунавските овощари; Представяне на мероприятията в рамките на 

Втория международен пленер по графика с румънско участие, организиран в с. Бръшлен под 

патронажа на кмета на община Сливо поле – Димчо Петров, кмет на кметство Бръшлен;      

В практическата част посетени кайсиеви градини в с. Бръшлен ;                                                

Д-р Татяна Трифонова – агроном към Съюза на Дунавските овощари, обърна внимание върху 

численото превъзходство на предимства пред недостатъците от провеждането на биологичен контрол.   

Акцент в презентацията й беше поставен върху провежданата от Съюза на Дунавските овощари 

сезонна колонизация на биоагенти, посредством която технология се поддържат естествена висока 

плододавност и качество на продукта. Чрез сравнителен анализ на разходите, влагани при използвания 

от Съюза на Дунавските овощари технологичен метод за третиране на крушови градини в региона, 

стана ясно, че биопроизводство на овощни култури е по-рентабилно на едногодишна база в сравнение 

с конвенционалното производство. Предстои тестване за по-продължителен период от време на 

прилагания метод с оглед доказване ползите и популяризиране на подхода сред други потенциално 

заинтересовани  стопани.      

Следващ момент в дневния ред беше представянето на мероприятията в рамките на Втория 

международен пленер по графика, организиран от Туристически информационен център в с. 

Бръшлен под патронажа на кмета на Община Сливо поле – г-н Валентин Атанасов.  

По думите на кмета на с. Бръшлен, в тазгодишното издание участие ще вземат художници от 

Румъния – Кълъраш и Гюргево, а така също и от Македония. Очаква се събитието да се превърне в 

средище за майсторите на миниатюрната графика. Новост в програмата представлява и планираният 

майсторски клас за деца от община Сливо поле, чийто ментор ще бъде Роберто Андреев. Димчо 

Петров използва трибуната на заседанието, за да отправи към румънските си колеги предложение за 

надграждане на Пленера чрез организиране на изложба със събраните произведения от двете издания 

на събитието в Гюргево.                                             

По време на посещението на кайсиевата градина на Ивайло Василев, участниците имаха 

възможност да наблюдават машинно подрязване на част от дръвчетата. Форумът даде гласност на 

някои проблеми в бранша, в т.ч. необходимостта от набиране на кадри. 

Не беше пропуснат коментара от румънска и българска страна по отношение на моментната 

ситуация в борбата с болестта Африканска чума по свинете.   

Отбелязана беше и готовността на побратимите общини от двете страни на р. Дунав с богато 

проектно портфолио и тяхната надежда то да бъде реализирано в рамките на следващия програмен 

период на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. 

 

 



 

  

   

ПРЕДИМСТВА:

 Не замърсява околната среда,
културите и продукцията от
тях;

 Не води до възникване на
устойчиви раси насекоми и
акари;

 Не води до размножаване на
второстепенни неприятели,
като акари или листоминиращи
молци;

 Не пречи на природното
регулиране и не нарушава
природното равновесие в
биоценозите;

 Има продължителен или траен
ефект;

НЕДОСТАТЪЦИ:

 Изисква висока растителнозащитна
култура и подготвени специалисти за
приложението му;

 Действа по-бавно в сравнение с
химическите препарати;

 “Биологичната растителна
защита” използва живи организми,
техни метаболити (хормони,
феромони и др. биологично активни
вещества) и синтетичните им
аналози, както и генетични методи
за намаляване на плътността на
икономически важни вредители по
растенията;

 Съществувал е преди милиони
години, още с появата на
насекомите, но е забелязан от
хората когато започнали да се
занимават със земеделие – около 10
хил. години пр.н.е.

 Прилагане на Интегрирана
Растителна Защита (ИРЗ);

 Прилагане на биологична РЗ;

 Използване на щадящи за
полезните видове пестициди
(слаботоксични);

 Прилагане на екологосъобразни
технологии – пръскане на ивици,
по периферията или в огнищата с
най-висока плътност на
неприятелите, използване на
гранулирани препарати и др.;

 Използване на пестициди в
моменти, когато полезните
видове са още в местата на
зимуване (зимно пръскане) или
са в защитен стадий – яйца или
какавии;

    

                         



 

 

Заседание №7. ДЕКЕМВРИ: 11 декември  2019 г., 10.00ч., Заседателна зала на Окръжен 

Съвет Гюргево  

 

Дискутирани теми: Обработване  на месни заготовки със суровини от България и актуална 

епизоотична обстановка, в контекста на африканската чума по свинете - представи д-р 

Ливиу Флореску,  Директор на „Окръжна санитарно-ветеринарна дирекция и безопасност на 

храните”;  
 

Акцент в срещата беше дейността на птицекланицата в Михайлещи, която заедно с тази в 

Креведия захранва с месо Букурещ. Фермата се модернизира постоянно благодарение на 

осигурено финансиране от европейските фондове и към момента нейният капацитет на 

обработка е около 5 000 000 бройлера годишно. Тя се явява и най-големият работодател в 

района, като осигурява работа на повече от 120 души. 

Обсъдена бе  възможността за закупуване на мобилни инсинератори от румънската страна, 

които да се използват от всички градове в Румъния при възникване на евентуални кризисни 

ситуации. Освен това се предвижда от началото на следващата година на ГКПП „Дунав мост“ 

да се осъществява постоянен ветеринарно-медицински санитарен контрол, като идеята е по 

този начин да се проверява вноса и износа на продукти от животински произход.                                                                                         

 

      

                              



 

 

2. ПАНАИРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ 2020 

 

БЪЛГАРИЯ 

АГРА 2020 – 19.02.20 – 23.02.2020, ПЛОВДИВ - www.fair.bg - Селскостопанско изложение                                                                            

БАТА АГРА  2020 – 11.05.20 – 15.05.2020                                                                                                                                       

Летище СТАРА ЗАГОРА -  Международно селскостопанско изложение-www.bata-agro.com 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ДУНАВСКИ ОВОЩАРИ” зала Арена-Русе, 20.03.2020 - 

https://sdobg.com/                                                                                                          

РУМЪНИЯ  

РОМЕКСПО - БУКУРЕЩ - www.romexpo.ro/program-expozitional-2020 

МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА ЦВЕТЯ, ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН  

И  ГРАДИНАРСТО – 02-05.04.20    EXPO FLOWERS & GARDEN 

(www.expoflowers.ro)  

 

ПАНАИР НА ВИНОТО, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ – 28.10-01.11.20                                              

(www.expodrink.ro)  EXPO DRINK & WINE 

ИНДАГРА (www.indagra.ro)  - 28.10-01.11.20                                                                                              

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.bata-agro.com/
https://sdobg.com/
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/
https://www.agroinfo.ro-/
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
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDrNCWsqPnAhVO_qQKHa86ACoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.marica.bg/agro/registraciqta-za-uchastie-v-specializiranoto-izlojenie-za-zemedelie-bata-agro-2020-zapochna&psig=AOvVaw1p9_L4oAuwUfxHjOfuaIQf&ust=1580200947679532


 

  

   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 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs-8jswNbKAhXIkywKHavoCEoQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.babh.government.bg%2F&usg=AFQjCNHVvxac2c_4xmL3KofvzKcfFUDvXg&sig2=kwu_N4GYMjZWYSzNDaKPLg&bvm=bv.113034660,d.bGg
http://www.babh.government.bg/
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiLnJKAwdbKAhXHfiwKHYp0AU4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%2Fbg%2Fkontakti%2Foblastni-strukturi%2FRuse&usg=AFQjCNGFok4v_RHB7rhEnTWLZobcVaJL0A&sig2=hv1tM09CKsUom-JWQaxH7w&bvm=bv.113034660,d.bGg
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Ruse/bg/Home.aspx
mailto:odzg_ruse@mzh.government.bg
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjgf6Bw9bKAhWGXSwKHW5ICzoQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.naas.government.bg%2F&usg=AFQjCNFpd2sls_XQyYhZIV5BJX_gU5NkCA&sig2=k4kM5jvWdSkcujUmt2INqQ
http://www.naas.government.bg/
mailto:rousse.m@naas.government.bg
http://www.madr.ro/
mailto:dadr_giurgiu@yahoo.com
https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://static.ziarelive.ro/images/stories/2015-03/260/elevii-giurgiuveni-in-vizita-de-lucru-la-consiliul-judetean-giurgiu.jpg&imgrefurl=http://www.ziarelive.ro/despre/consiliul_judetean_giurgiu.html&h=363&w=640&tbnid=Au0H61mcP71iJM:&docid=zU0QnHqEsiQUcM&ei=5lGvVuPwEcGusQHiyK7YAw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjj-8DbytbKAhVBVywKHWKkCzsQMwgtKA8wDw
https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://arenamedia.net/thumb.php?img=images_modul/PICT8388_25.02.10_10-09-23.jpg&w=2000&h=2000&imgrefurl=http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=27140&h=768&w=1024&tbnid=GBGSvF1bVPmCDM:&docid=zJEyZHDaR4vIpM&ei=aVGvVob4CsWvsAHTraHAAw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjG0OyfytbKAhXFFywKHdNWCDgQMwgrKA0wDQ
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mailto:cjg@cjgiurgiu.ro


                 

РЕЗУЛТАТИ 

Създадени условия и възможност на български и румънски производители от различни сектори на 

земеделието да се срещнат, запознаят, дискутират, сключат договори, както и срещи с дистрибутори за 

пласиране на продукцията им на български и румънски пазари. Създадени партньорски екипи за общи 

проекти. 

Взаимно опознаване на националните и европейски програми за финансиране и законодателството в 

областта на земеделието в България и Румъния. 

Разрешени проблеми при експорт-импорт на продукти от растителен и животински вид на граничен 

пункт Русе-Гюргево и при възникнали извънредни обстоятелства. 

                                 

 

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 Окръжен Съвет Гюргево                                                                                                               

Данни за контакт:  Елена Думитрашку  – Окръжен Съвет Гюргево                                                                                                                                                          

0400721808848; факс: 0040/372 46 26 51                                                                                                                

Email: elenymiro@yahoo.com   

Лили Ганчева – изпълнителен директор Асоциация Еврорегион Данубиус                                                   

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