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1. Провеждане на дезинфекционни мероприятия в Община Сливо поле
На 03.08.2017 г., след 20:00 ч. на територията на Община Сливо поле ще се
проведе третиране с наземна техника на площи с биоциден препарат „Аква КОтрин“. Третирането се извършва срещу комари.
Подлежащите на третиране площи са: гр. Сливо поле – 2860 декара и с.
Ряхово – 2900 декара.
Препаратът е включен в списъка на разрешените за предлагане на пазара
биоцидни препарати, съобразен с климатичните особености за периода, начина на
приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
За организиране и провеждане на третирането отговарят Георги Георгиев
(тел. 0888 080 879) и Нилюфер Мурад (тел. 0883 445 620).
За изпълнител на пръскането е определен „САНСИ“ ООД с управител
Симеон Василев Симеонов.
2. Областният управител с грамота от ВМС
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров беше удостоен с
адмиралтейска грамота от командира на Военноморските сили контраадмирал
Митко Петев. Тя му бе връчена в знак на съпричастност към съхраняване
историята и традициите на военния ни флот и подкрепата за развитието и
разпространението на морската идея. От своя страна областният управител
подари на контраадмирала луксозно издание на енциклопедия, посветена на
историческото развитие на България и му връчи поздравителен адрес, в който се
казва:
“ Професията на морските военнослужещи е сурова, изпълнена с хиляди
трудни моменти. Тя калява характери и възпитава в дух на родолюбие, отдаденост
и морал. За нея се изискват чест, кураж, издръжливост, мъжество и
професионализъм. Достойнства, които българските моряци безспорно
притежават и многократно са показвали, следвайки традициите и добродетелите
на предците си.“
По-рано през деня г-н Григоров прие в кабинета си контраадмирал Петев.
На срещата присъстваха и заместник областния управител г-н Валентин Колев, за
началник на Канцеларията на командира на ВМС капитан II ранг Райна Пенчева
и подполковник Димитър Титев главен експерт за връзки с обществеността в
Канцеларията на контраадмирала.
Срещата е посветена на 138-та годишнина от основаването на българския
военноморски флот в гр. Русе.
Представителите на Областна администрация и флота обсъдиха основни
исторически моменти в развитието на военноморските сили. Също така беше
дискутирано и отличното състояние на алеята около Паметника на моряка, което
може да бъде приемано като еталон за поддържане на военно-историческите
паметници.
3. Областна администрация и дружество „Елиас Канети“ с обща мисия
Благодарствено писмо от проф. дфн Пенка Ангелова, председател на
Международно дружество „Елиас Канети” получи г-н Галин Григоров, Областен
управител на област Русе. Поводът е успешно проведената съвместна акция за
разчистване на района около родната къща на Елиас Канети. Единственият
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нобелов лауреат по литература с български произход за пореден път обединява
усилията на двете организации.
Съвместните инициативи са с широк спектър – от почистване на родната
къща до националния конкурс за произведения по мисъл на Елиас Канети.
Акцията ще продължи на 16.09.2017 г., когато за седми път ще стартира
кампания „Да изчистим България заедно“.
4. Поредица от срещи на областния управител за бъдещето на „Дунарит“
Във връзка с опасността от отнемане лиценза на емблематичния за Русе
„Дунарит“, областният управител инициира среща с министъра на икономиката
г-н Емил Караниколов. Двамата заедно със заместник областния управител г-н
Валентин Колев посетиха на място военния завод и проведоха среща с
протестиращите и синдикатите, на която министърът заяви, че предприятието е
от първостепенно значение за икономиката на региона и то категорично ще
продължи да функционира. Запазването на комплекса е приоритетно и за целия
военно промишлен отрасъл на страната.
Областният управител проведе поредица от разговори с кабинета на
министър-председателя и министъра на отбраната. От тяхна страна също е дадено
уверение, че ще бъде направено всичко възможно заводът да продължи да работи.
По-рано през деня г-н Григоров и г-н Колев се срещнаха със служители на
„Дунарит“ по време на предупредителния протест пред граничен пункт „Дунав
мост“. Областният управител запозна стачкуващите с даденото становище от
министър-председателя и министъра на икономиката. Той заяви, че негов
приоритет е преди всичко запазване работните места и доходите на тези
висококвалифицирани и отговорни служители.
5. Кампания за безплатни изследвания за ранно откриване на туберкулоза
От 28 август до 8 септември 2017 г. Мобилен екип ще провежда безплатни
изследвания (скрининг) за туберкулоза сред рискови групи на територията на
област Русе. Цялостната организация ще се осъществи от регионална комисия,
сформирана със заповед на директора на регионална здравна инспекция Русе
(РЗИ), като в състава ѝ са включени представители на РЗИ, областна
администрация Русе, сдружение „център динамика“, общините в област Русе и
областния координатор по туберкулоза.
Изследванията са част от програма „подобряване на контрола на
туберкулозата в България“ към министерството на здравеопазването.
Предстои пресконференция, на която ще станат ясни конкретните дати и
места за провеждане на скрининга.
6. Валентин Колев откри младежки подкрепящ фестивал
Днес в град Две Могили се проведе фестивал под надслов „Орлова чука
пее и танцува, различни, но единни“. Мероприятието цели да насърчи интереса
на младежи от различен социален статус към придобиване на нови практически
знания и развиване на комуникационни умения в реална среда.
Събитието се организира от Центъра за обществена подкрепа и Община
Две могили.
На официалното откриване присъства и г-н Валентин Колев, заместник
областен управител на Област Русе. Той изказа признателност към
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организаторите и увереност, че те ще продължават да инициират подобни
обществено значими събития.
Г-н Колев връчи поздравителен адрес на кмета на община Две могили от
името на областния управител г-н Галин Григоров, в който се казва:
„…Радостен съм от факта, че на територията на Област Русе се предоставя
още една възможност за развитие на младежите, посредством организирането на
разнообразни образователно-културни мероприятия.
Вярвам, че по този начин ще бъде постигната и общата цел към която
всички ние се стремим – изграждане на едно устойчиво и проспериращо
общество!...“
Очакванията са фестивалът да се превърне в ежегодно събитие.
7. В град Сливо поле и село Ряхово ще се извърши пръскане срещу комари.
По информация на г-н Валентин Атанасов, кмет на Община Сливо поле,
на 15.08.2017 г., след 20.30 ч. ще се извърши пръскане с наземна техника срещу
комари. Мероприятието ще се проведе в община Сливо поле – гр. Сливо поле и с.
Ряхово. Използваният биоциден препарат ще бъде „Аква К-Отрин“.
За изпълнител на пръскането е определена фирма „Санси“ ООД с
управител Симеон Василев Симеонов.
Отговорни лица за организиране и провеждане на третирането: Георги
Георгиев, мобилен телефон: 0888080879 и Нилюфер Мурад, мобилен телефон:
0883445620.
8. Старт на кампания за превенция на туберколозата
Утре, 17.08.2017 г. от 11:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще
бъде проведена встъпителна пресконференция относно иницииране на
изследвания за туберколоза сред рискови групи на територията на областта.
Изследванията ще бъдат безплатни. Те са финансирани по Програма за
подобряване контрола на туберколозата в България към Министерството на
здравеопазването.
9. Свилен Иванов даде старт на кампания за превенция на туберкулозата
Днес в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
пресконференция във връзка с предстоящи изследвания по Програмата
„Подобряване на контрола на туберкулозата в България“.
Събитието беше открито от заместник областния управител г-н Свилен
Иванов, който представи приоритетите и целите на Програмата.
Г-жа Пенка Попова, началник на отдел в Областна администрация отчете,
че Програмата е напълно безплатна и като цяло е насочена към рискови групи
като лица, употребяващи инжекционни наркотици и такива с алкохолна
зависимост, заболели от ХИВ и лишени от свобода, диабетици, бездомни и хора
в контакт с туберкулозно болни. След направен анализ са идентифицирани
следните места, където е най-целесъобразно да бъде ситуиран флурографът, а
именно в: с. Щръклево, с. Иваново, гр. Бяла, с. Полско Косово, гр. Две Могили,
гр. Борово, гр. Ветово, с. Хотанца, с. Ново село, с. Малко Враново, с. Кошарна и
гр. Русе в кварталите Трите гълъба и Селеметя. Предстои уточняване на
конкретно място за провеждане на изследванията и на територията на Община
Ценово.
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Инициатива ще се проведе със съдействието на неправителствения сектор.
Пациентите ще бъдат подпомагани да попълват анкетни карти и декларации за
информирано съгласие. Център „Динамика” е водещата неправителствена
организация в тази част от общата дейност. Техният, вече 10 годишен опит,
установените добри партньорски отношения с ОД на МВР, Регионална здравна
инспекция, СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков” и общинските служби са
гаранция за постигане на поставената конкретна цел – диагностиране на близо 600
лица от рискови групи за наличие на туберкулоза.
Д-р Дачев, управител и д-р Колев, началник на отделение в СБАЛПФЗ „Др Димитър Граматиков” посочиха някои статистически данни, които ни нареждат
на добро място в Европа, но са два-три пъти по-лоши от резултатите в страни с
водещи икономики в света.
Д-р Светославова от Регионална здравна инспекция увери присъстващите,
че организацията на инициативата е в ход и че има основание да разчита, че
определените индикатори ще бъдат постигнатии.
Изследванията в населените места от Област Русе ще бъдат проведени в
периода от 04.09 до 15.09.2017 г., а точните дати ще бъдат оповестени
своевременно на електронните страници на РЗИ, Областна и общински
адмнистрации.
10. Българо-Румънска работна среща за Дунав мост 3
Утре, 22.08.2017 г., от 11:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе
ще бъде проведена българо-румънска работна среща относно необходимостта от
изграждане на Дунав мост 3 на територията на трансграничния регион Русе –
Гюргево. Инициативата е на областния управител на област Русе г-н Галин
Григоров.
На срещата са поканени да участват депутати от Русе и Гюргево,
представители на държавната и местна администрации от двете страни на река
Дунав, както и други заинересовани страни.
Инициативата е продиктувана от все по-нарастващата роля на
трансевропейските транспортни коридори VII и IX, увеличеният търговски обмен
между България и Румъния и сериозните задръствания в района на Дунав мост I.
11. Дунав мост 3 при Русе – Гюргево – приоритетен план за развитие на
България
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров инициира
работна среща относно належащото изграждане на втори мост над р. Дунав при
Русе. На нея участваха още народни представители от 19ти МИР – г-н Пламен
Нунев, д-р Андриан Райков, г-н Крум Зарков и г-н Искрен Веселинов, заместник
областните управители на Русе г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов, г-н
Димитър Наков, заместник кмет на община Русе и директорите на ОПУ Русе,
РДГП, агенция „Митници“ и началника на отдел охранителна полиция към
ОДМВР.
От румънска страна участие взеха представители на държавната и местната
власт.
Още в самото начало на срещата двете страни подчертаха дългогодишното
и ползотворно сътруднчество в трансграничния регион Русе – Гюргево.
Доказателство за това са поредициата от съвместни успешни инициативи.
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Г-н Григоров заяви, че форумът е провокиран от натоварения пътен трафик
в региона, дължащ се и на все по-нарастващата роля на трансевропейските
транспортни коридори VII и IX, увеличения търговски обмен между двете
държави и задръстванията в района на Дунав мост I.
Всички присъстващи народни представители се обединиха около
становището, че Дунав мост III трябва да бъде задължително позициониран в
региона Русе – Гюргево. Г-н Пламен Нунев предложи да се инициира следваща
работна среща, на която да бъдат взети конкретни решения, които да се
представят пред изпълнителната власт. Той информира за предстоящото
разширение на граничния пункт при Русе. Г-н Искрен Веселинов акцентира, че
освен подобряването на икономическото развитие на региона, подобно мостово
съоръжение точно в този участък от реката ще подпомогне и общо европейската
свързaност. Г-н Крум Зарков също изрази пълното си съгласие съs своите колеги
и посочи, че изграждането на втори мост над р. Дунав при Русе е национален
приоритет.
Представителите на румънската делегация също се обединиха около
позицията, че новият Дунав мост трябва задължително да свързва градовете Русе
и Гюргево. Г-н Нику Мардале отбеляза, че от румънска страна вече е представен
предварителен проект за изграждане на мостово съоръжение над реката в този
район. Идеята е базирана на реализирано проучване, в което е направен
мултикритериен анализ на всички възможности за изграждането на нов мост
между България и Румъния. Изследването сочи, че най-оптимален е вариантът за
построяване на мост между Русе и Гюргево.
В края на срещата се взе решение да бъде организиран форум на по-високо
ниво, на който да участват министрите на транспорта от двете страни, депутати
от националните събрания и евродепутати. Областният управител се ангажира с
инициирането на подобно събитие, предвид значимостта на тематиката за
региона.
Настоящата среща се реализира и благодарение на активната подкрепа и
участие на г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация Еврорегион
Данубиус.
12. България отбеляза 140 години от Шипченската епопея
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в
празненствата по случай 140-та годишнина от Шипченската епопея. Той положи
венец и цветя пред Паметника на свободата. Във връчения поздравителен адрес
от г-н Григоров на областния управител на област Габрово г-жа Невена Петкова
се казва:
„…Днес, отдаваме почит към бойците, удържали „заветния връх”,
превърнал се в отворена врата към Националната ни свобода! В тези епични
боеве, изпълнени с оглушителна артилерийска канонада, безконечен грохот,
адски огън и треперещ Балкан, могат да бъдат посочени хиляди примери на
саможертва в името на България. В боевете за Шипка всички са герои – „за да
кажеш кои са се отличили, трябва да напишеш всички...”, заявява генерал
Радецки!
Смъртта на хилядите знайни и незнайни войни стъписва Европа и всички
разбират, че съществува един народ с ореол на мъченик, борещ се за място под
Слънцето! Жертвите са принесени, а великото дело е изпълнено и светът вече
знае, че отново България ще я има!…“
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Честването се провежда под патронажа на президента на Република
България г-н Румен Радев.
Сред официалните гости бяха г-н Румен Радев, председателя на народното
събрание г-н Димитър Главчев, областни управители, евродепутати, народни
представители, дипломати и кметове на общини.
Програмата включваше възстановки на боевете при Шипка, среща с 140
наследника на участници в Епопеята, концерт на ансамбъла на въоръжените сили,
хора и туристически походи. Тържествата ще завършат с тържествена заряпроверка.
13. График за провеждане на изследвания за туберкулоза
Ясен е графикът, по който ще се провеждат безплатните изследвания за
туберкулоза в област Русе, в периода 04 – 15 септември 2017 г. Дейността е част
от Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ към
Министерството на здравеопазването.
Във всяка община ще е на разположение отговорно лице, което ще
осъществява връзката между мобилния екип и представителите на целевата група.
Прегледът с флуорограф ще бъде съпроводен с попълване на кратка анкета и
бланка за информирано съгласие.
Важно уточнение е, че могат да бъдат изследвани лица, навършили 16 години.
14. Почистването на речните корита дискутираха в областна администрация
Русе
Днес, 31.08.2017 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
работна среща на областния управител на област Русе с кметове на общини и
ръководители на ведомства и организации, имащи отношение към състоянието на
речните легла, диги и отводнителни съоръжения на територията на област Русе.
Срещата бе ръководена от г-н Галин Григоров, а в нея се включи и
заместник областният управител г-н Валентин Колев. В основната си част тя
касаеше разглеждане на конкретни предложения от общините и „Напоителни
системи“ ЕАД, клон Долен Дунав за определяне приоритетни участъци на речни
легла, дерета (отводнителни съоръжения) и диги в урбанизираната и извън
урбанизираната територия, за които трябва да се вземат конкретни мерки за
почистването и възстановяването им.
След провелата се дискусия, участниците в срещата изразиха своята
категорична убеденост и единодушно становище за предприемане на
необходимите действия за разрешаване на поставените проблеми.
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