„Повишаване на заетостта в животновъдството важен приоритет от новата
областната стратегия за развитие на Югоизточна България„
На работна среща с животновъди от Странджа областният управител Павел Маринов
ги запозна с намеренията на правителството за осигуряване на нови работни места в
отрасъла.

Областният управител на Бургаска област Павел Маринов участвува в работна среща в
Средец на земеделски производители от отрасъл „Животновъдство” от областта и
по-специално от района на Странджа планина. Срещата, организирана от Лидия Станкова,
директор на Областна служба по земеделие съвместно с Института по планинско
животновъдство и земеделие в Троян е част от поредица полезни инициативи на новото
областно ръководство за постигане на по-добра информираност на земеделските
производители и запознаване на съответните държавни служби и структури с възникващите
пред животновъдите проблеми.
„ В областната стратегия за развитие, която в момента се доработва, усъвършенства и ще
бъде приета до края на септември – заяви през животновъдите от областта Павел Маринов на първо място като приоритет на настоящето управление е поставен проблемът със
подобряване заетостта на населението чрез разкриване на нови работни места в това число и
в областта на земеделието. Това не може да бъде реализирано без силното присъствие на
държавата, на частния сектор в общините, които следва да подпомогнат откриването на нови
работни места в реалните сектори на производството. За Бургаска област в разработваната
стратегия на земеделието е отделено приоритетно място като основа за развитие на туризма
и възраждане на хранително-вкусовата промишленост в областта. За мен като представител
на правителството в областта е много важно да се намерят онези обществено значими форми
и средства за съчетаване на вашите усилия, енергия, възможности и инвестиционни
намерения с приоритетите, заложени за изпълнение в областната стратегия. Трябва да
успеем заедно, да произведем такъв тип обществен продукт, който да бъде ефективен и да
може да изпълняваме поетапно и съвместно чрез поставяне на конкретни цели, задачи и по
ясен план-график за развитие, който не бива да остава само на книга, а да се превърне в
динамична стратегия за общи координирани действия за иновации чрез нови инвестиции в
земеделието и по-специално в овцевъдството. Заявявам пред вас, хората конкретно
ангажирани с производство на месо, вълна и мляко, че ще се старая да обезпеча всички
необходими условия от страна на държавата, за да излезете на пазара като конкурентни и
модерни производители в сектора. А как конкретно ще стане това, очаквам вие да
подскажете, вие да посочите пътищата и средствата, които се ангажирам да залегнат в
профила на бъдещия областен фонд за развитие на селското стопанство.” – заяви Павел
Маринов. След направените предложения до областния управител животновъдите от
областта изслушаха с интерес компетентната лекция на проф. Марин Тодоров от Института
по планинско животновъдство и земеделие в Троян, който очерта въз основа на подробен
научен анализ непосредствените задачи за пълно възстановяване на традиционния за
Странджа поминък, свързан с интензивното развитие и в бъдеще на маслодайното
говедовъдство, овцевъдството и козевъдството.
В работата на срещата участвува и депутатът от Коалиция за България Пенко Атанасов.
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