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1. Националния празник на република България – 3 март
С думите „..в днешния празничен ден всеки българин има правото да издигне
високо българското знаме, като израз на национална гордост, на единство и на
национално самочувствие“, въведе в празнично си слово доц. д-р Стефко Бурджиев –
областен управител на Област Русе.
В приветствието си към русенци доц. Бурджиев посочи някои не толкова
известни факти от освободителните процеси, които историята е съхранила дълбоко в
себе си.
„Въпреки противоречивостта на оценките от онова време“, обърна внимание
областният управител, „Трети март се празнува, защото от него се правят първите
стъпки към утвърждаването на България за суверенна държава“.
В края на своето обръщение към своите съграждани, доц. Бурджиев изрази
увереност, че и в настоящото време на изпитания и предизвикателства, пред които се
изправя страната ни, като жители на най-европейския град на България, всички ние ще
съхраним възрожденския стремеж на предците ни, ще изковем нашето достойно място
в европейското семейство на Дунавските градове и региони, за да бъдем равни с тях,
без да пестим сили, за да опазим и укрепим държавността.
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Самата тържествена церемония стартира под звуците на маршове, изпълнявани
от Духовия оркестър, като по-късно почетният караул бе приет от неговия началник на
фона на „Срещен марш“.
Последваха слово на Областния управител на Област Русе и заупокойна молитва
с благодарствен молебен, произнесен от Негово Високопреосвещенство Русенски
митрополит Наум.
За финал, в знак на вечна признателност към делото на Освободителите, бяха
поднесени венци и цветя на Паметника на Свободата.
На честването присъстваха Областният управител и неговите заместници –
Станимир Станчев и Явор Янчев, Даниела Везиева – заместник-министър на
икономиката, Светлана Ангелова – народен представител от 19-ти МИР в 43-тото
Народно събрание, Димитър Наков – заместник-кмет по устройство на територията на
Община Русе, много други официални лица и жители на града с техните деца.
2. 145 години училище Иван Вазов
Днес, 07.03.2016 г., с тържествен концерт в Доходно здание беше отбелязана
145-годишнината от основаването на ОУ „Иван Вазов“ град Русе.
Официален гост на събитието беше Станимир Станчев – заместник областен
управител. Освен, че връчи поздравителен адрес от името на Областен управител на
Област Русе, той поздрави лично директора, преподаватели, ученици и родители по
повод празника.
„ОУ „Иван Вазов“ е едно училище, което има горд български дух“, подчерта
Станчев. „То дава първите седем години в образованието на децата, които са също
толкова значими, колкото първите седем години, на които възпитават родителите
своите деца“. Станчев не скри вълнението си, като увери присъстващите в това, че ОУ
„Иван Вазов“ е емблематично русенско училище. С пожелания за сили, воля и енергия
за доразвиване на започнатото в стремежа за постигане на по-високи резултати той
завърши своето обръщение към гостите на празничната вечер.
3. Индустрия и нови технологии
Днес, 08.03.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация – Русе под
председателството на Явор Янчев – заместник областен управител на Област Русе, се
състоя заседание на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите
технологии.
По повод днешния празник Янчев поздрави дамите, като мотивира пожеланието
си така „бъдете истински майки, жени и съпруги, тъй като вие давате смисъл на
живота“. Последва представяне на гостите на заседанието.
В рамките на т. 1 от дневния ред, Наталия Минева – старши експерт към сектор
„Техническа верификация“ в отдел „Верификация“ на Главна дирекция „Структурни
фондове и международни образователни програми“ в Министерство на образованието
и науката представи детайлно Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“. От изложението стана ясно, че в Русенска област се очаква
изграждане на Регионален научен център по една от приоритетните оси на програмата.
Също така интерес представляваше нововъведението, касаещо възможността
чрез специална програма освен в училищата, но и в детските градини да се стимулира
интеграцията на ромите. Важно е да бъде известно, че създаването на консорциум от
партньори, особено с международно участие, по оперативната програма ще бъде
ключово предимство.
В отговор на поставен въпрос Минева посочи, че общината, като бенефициент,
може да участва самостоятелно и партньорство. Като добър пример от предходния
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програмен период беше дадена работата на Община Русе в интеграцията на ромите в
училищата.
Диана Аврамова – експерт към Областен информационен център – Русе,
представи две Оперативни програми, релевантни на предмета на Комисията, а именно:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“. По ОПИК има две актуални процедури – подкрепа за
внедряване на иновации в предприятия с поне 3-годишна история и подкрепа за
разработване на иновации от стартиращи предприятия. Съвсем скоро се очаква
стартирането на процедура „Енергийна ефективност в МСП“, а през м. юли тази година
се очаква обявяване на „Развитие на клъстерите в България“.
През м. март 2016 г. по ОПРЧР се очаква отварянето на „Добри и безопасни
условия на труд“, „Обучение за заети лица“ и „Развитие на социалното
предприемачество“.
Ренета Райнова – управител и Лора Саркисян – експерт на Мидйоркширската
търговско-индустриална камара представиха самата Камара, както и най-новия проект,
по който работят „Корпоративната социална отговорност – основна ценност за
европейските фирми и институции“ (ENGAGE).
Основните интелектуални продукти на проекта включват платформа за
самооценка, комплект материали за обучение по корпоративна социална отговорност
(КСО) в различни сектори, общи насоки за насърчаване на КСО, обучения и мерки за
разпространение и прилагане на резултатите.
Саркисян направи демонстрация на инструмента за самооценка, който е със
свободен достъп. Неговият смисъл е да предостави съвременни материали за обучение
с практическа насоченост, чрез които да се насърчи прилагането на принципите на КСО
в три основни направления – бизнес, социална сфера, професионално образование и
обучение.
4. Европейско първенство по борба за младежи
Днес, 10.03.2016 г., се състоя работна среща за обсъждане на организационни
въпроси, касаещи провеждането на предстоящото Европейско първенство по свободна
и класическа борба за младежи между 19 и 23 години.
Участие в срещата взеха Областният управител на Област Русе – доц. д-р
Стефко Бурджиев, кметът на Община Русе – Пламен Стоилов, зам.-кметът по
Хуманитарни дейности – Иван Григоров, представител на Русенската школа по борба –
Стефан Николов, както и представители на ОД на МВР, на транспортни и охранителни
фирми, на хотелиерския бранш.
Областният управител на Област Русе увери присъстващите в готовността и
желанието на администрацията да съдейства активно за успешното провеждане на това
голямо по мащабите си за града събитие.
Европейско първенство по свободна и класическа борба за младежи между 19 и
23 години ще се проведе в периода 29 март – 3 април, като домакин е спортна зала
„Булстрад Арена“. Събитието се провежда под патронажа на Международната
федерация по борба.
5. БЧК Русе и проект за възрастни хора
Днес, 11.03.2016 г., се състоя работно посещение на представители на
Швейцарския червен кръст и на Областния съвет на БЧК Русе при Областния
управител на Област Русе.
На срещата присъства и д-р Руденко Йорданов – директор на ОС на БЧК Русе.
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Повод за визитата е реализираният с подкрепата на Швейцарския червен кръст
проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните
хора и защита на техните права 2015-2016“ от ОС на БЧК Русе.
В хода на разговора беше обсъдено въздействието на проекта върху възрастните
хора, популяризирането на доброволческата дейност, отношението на институциите
към целите на проекта.
Доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на Област Русе, сподели, че
въведеният по проекта подход чрез участие на хората от трета възраст е променил
тяхната среда на живот в областта. Той допълни, че поради твърде ограничените
възможности на възрастните хора в България, дейностите по проекта са допринесли за
повишаване степента на взаимодействие помежду възрастните хора, активизирали са ги
и са повишили социалните им контакти.
Насочеността на проекта, по думите на доц. Бурджиев, е умело канализирана и в
унисон с приоритетите за развитие на средата за живот на възрастните хора в България.
Като ключова компонента за високия успех на ОС на БЧК Русе във внедряването на
механизми за включване на възрастните хора, беше посочено изграденото между ОС на
БЧК Русе, местните и държавни органи високо ниво на сътрудничество, в т.ч. и с
Областна администрация – Русе. Тази добра практика беше изтъкната като пример за
останалите региони, в които такава добра колаборация все още не е установена.
6. Мерки и добри практики против корупцията през 2015 г.
Днес, 11.03.2016 г., в зала „Св. Георги“ на Областна администрация – Русе се
състоя първото за календарната година заседание на Областния обществен съвет за
превенция и противодействие на корупцията под председателството на Явор Янчев –
заместник областен управител на Област Русе.
Янчев запозна присъстващите с предприетите през 2015 година мерки за
превенция и противодействие на корупцията от различните ангажирани в този процес
страни, като общините в Област Русе, ОД на МВР Русе, Окръжна прокуратура,
Митница Русе, Инспекция по труда Русе и др.
През 2015 година се отчита добро ниво на взаимодействие с органите на
местната изпълнителна власт. През изминалата година се е поддържала и висока степен
на координация с Офис Русе на ТД на НАП, като в тази връзка за подобряване на
координацията между прокурорите и служителите на НАП, както и за по-доброто
познаване на спецификите в данъчното законодателство и наличната информация в
информационните системи на НАП, са били проведени няколко обучения на
прокурори, следователи, разследващи полицаи и оперативни работници от юристите на
териториалната структура на НАП в Русе. В резултат на това, стана ясно от отчетния
доклад, се е ускорило разследването и приключването на досъдебните производства,
образувани преди 5 и повече години, като в началото на отчетения период на
производство в Окръжен следствен отдел-Русе са били 14 такива досъдебни
производства, а през годината са били възобновени и получени по компетентност още
10 досъдебни производства. От така разследваните досъдебни производства е
приключила работата по 16.
На всички нива са проведени ефективни мерки за създаване на прозрачност в
дейността на администрацията и за популяризиране на предприетите антикорупционни
мерки. Организирани са редица Дни на отворени врати, обучения, участия в семинари и
лекции. 2015 година се характеризира с много добро ниво на сътрудничество между
държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса.
В контекста на засилване ролята на превенцията в борбата срещу престъпните
посегателства, използването на възможностите на регионалните средства за масово
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осведомяване за ангажиране на общественото внимание и съдействие на обществени
формации и неправителствени организации при противодействие на корупцията, тежки
криминални и икономически престъпления, нарушаване на обществения ред, от ОД на
МВР докладват за осем публикации в регионалния печат за разкрити тежки
икономически и криминални престъпления.
От общините Иваново и Ценово, РИОСВ Русе, Митница Русе докладват, че няма
постъпили сигнали за корупция. В Областна администрация Русе също няма такива.
Членовете на Съвета приеха и предложения в рамките на т. 2 от дневния ред План за
действие за превенция и противодействие на корупцията през 2016 година. Част от
заложените мерки касаят провеждане на беседи с български и чужди граждани с цел
получаване на обратна информация за качеството на извършваните гранични проверки,
даване на гласност и поощряване на служителите, отказали подкуп и взели адекватни
мерки за противодействие на корупционното деяние, провеждане на разяснителни
кампании с оглед промяна модела на поведение и мислене на гражданите и други.
В края на срещата, беше приета и Индикативна годишна работна програма за дейността
на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.
7. Каузата за качествено образование
Днес, 14.03.2016 г., Станимир Станчев – заместник областен управител на
Област Русе, участва в кръгла маса на тема „Ефективният социален диалог –
предпоставка за качествено образование“.
Кръглата маса се организира от РСО „Образование“ в СРС на КТ „Подкрепа“ –
Русе.
Официални гости на събитието бяха още Юлиян Петров – председател на Синдикат
„Образование“ на КТ „Подкрепа“ и неговият заместник – Георги Шошев.
Модератор на срещата беше Кирил Черкезов – председател на СРС на КТ „Подкрепа“
Русе.
Петров стартира своето експозе като наблегна на необходимостта чрез
настоящата форма на социален диалог между партньорите да се диагностицира
проблемът пред качественото образование за децата в България. Той оформи две
хипотези. Едната касае наличието на сериозни проблеми във формирането на
политиката по отношение на училищното образование, докато втората е свързана с
проблеми при разработването на макрорегионалната политика без достатъчното
участие на социалните партньори в лицето на учителските синдикати.
След като насочи дебата в тези две посоки, той благодари за ефективното
социално партньорство, изградено между синдикалната организация и областна и
общинска администрация. В заключение, Петров увери в готовността за партниране
при осигуряването на качествено образование у нас.
Станимир Станчев заяви, че бъдещето на Русенска област е в ръцете и
възможностите на учителите. „Безспорен е фактът, че част от родителите не са
достатъчно узрели, като проблемите във възпитанието стартират още в ранна детска
възраст“, посочи той. Предвид новите предизвикателства, на които е необходимо да
отговорят всички социални партньори, Станчев категорично отбеляза „каузата за
качествено образование си заслужава, за него всички ние трябва да платим, независимо
каква е цената“.
Общата оценка на Станимир Станчев е, че образованието в България е на
достатъчно високо ниво, но е нужна промяна в нагласите по отношение скъпия труд на
учителите, който полагат. „Не всичко е пари и всеки един член на обществото трябва да
си даде ясна представа за личността на учителя. Той не бива да бъде третиран по друг
начин, освен по заслужения – с уважение и респект.“, каза в заключение той.
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Станчев пое ангажимент за оказване на необходимото съдействие за повишаване на
социалното партньорство в Русенска област.
8. Бъдещата градска железница
Днес, 15.03.2016 г., екип от проектанти на фирма „Гео-Чонов“ ООД представи
на вниманието на експерти с различни компетенции от Областна администрация – Русе
основните компоненти от разработения проект на Прединвестиционно проучване за
изграждане на т.н. „Градска железница“ в града.
Срещата беше водена от доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на
Област Русе.
Представители на фирмата изпълнител разгледаха 6 етапа на развитие на
Градската железница, като основен е първи етап. Изрично беше подчертано, че
възложителят не е задължен да следва посочената последователност.
Реализацията на първи етап ще свързва централна гара Русе – гара Разпределителна –
Русе север – КТМ – Мартен и ще бъде с обща дължина 16.434 км и времетраене 39
минути, от които 13 минути за спиране и престой по гари и спирки и 26 минути в
движение.
Втори етап се отнася до изграждането на отклонението до Индустриален парк,
като ще обхваща маршрут с дължина 3,154 км, преминаващ през Русе разпределителна
– Русе изток.
През трети етап се предвижда изграждането на връзката на гара Север със
северната околовръстна жп линия, Музея на транспорта, Речна гара, гара запад и гара
Долапите и ще бъде с обща дължина 5,9 км. Характерно за това предложение е неговата
привлекателност, предвид панорамната линия по р. Дунав.
Четвърти етап предлага маршрут Русе пътническа – спирка „Долапите“ - Гара Долапите
– спирка „Божичен“ – гара Иваново и обратно с дължина на линията 21 км.
Етап 5 осъществява 16-километрова връзка от Русе пътническа през Русе
разпределителна до Гюргево север.
Оптимистичният етап 6 предлага 111 км връзка с летището в Букурещ при
маршрут Русе пътническа – Русе разпределителна – Гюргево север – Букурещ –
Отопени (летище).
Експертите на Областна администрация – Русе имаха възможността да се
запознаят и с предложения примерен, но реалистичен график за движение, съобразен с
изискванията за изготвянето на същия и с графика за движение на международните и
национални превози.
Предлага се да бъдат използвани 4 броя дизелови мотриси в участъка гара Русе
север – Мартен още с пускането на първи етап, които в пикови часове, сдвоени ще
могат да превозят до 2400 души в едната посока. Извън натоварените часове може да
бъде отдели една мотриса с капацитет 300 пътника за обслужване Русе пътническа –
Русе разпределителна – Гюргево север.
От експозето стана ясно, че още на първи етап трябва да се изградят 5 нови жп
спирки „Родина“, „Университета“, „Безмитна зона“, „Булмаркет“, „Лукойл“, както и
нов жп участък преди град Мартен с дължина 613 м, жп спирка „Мартен“ и
автопаркинг. Необходимо ще бъде ремонтирането на 10,2 км железен път и
съоръжаване на гара Русе север и заводска гара КТМ с Електрически централизации за
автоматично управление на движението на влаковете.
Очаква се стойността на бъдещата инвестиция да е съизмерима с възможностите
на държавата, общината и частния бизнес. Точният размер ще бъде определен с
изготвянето на инвестиционния проект. След окончателното приемане на
прединвестиционното проучване, то ще послужи като техническо задание за
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изготвянето на инвестиционния проект. Прогнозната цена за изготвянето на
инвестиционния проект на първи етап на Градската железница се очаква да е в размер
от 250 000 до 300 000 лева. Намеренията са осигуряването на тези средства да стане по
програма Джесика, за което има проведени предварителни разговори.
Ръководителят на екипа от проектанти към фирмата открои някои съществени
силни страни на инвестицията, а именно приемливата норма на възвръщаемост,
изхождайки от настоящите бизнес условия, възможности за инфраструктурно развитие
на бизнеса и на региона, както и сериозния социален и екологичен ефект.
Последваха уточняващи въпроси по някои елементи от представянето, като в края на
срещата беше уточнено в най-кратък срок да бъдат отразени направените несъществени
коментари с оглед предаване работата от изпълнителя на възложителя
9. Нова бизнес култура на младите предприемачи
Днес, 15.03.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация – Русе се проведе
кръгла маса на тема „Младежкото предприемачество – сътрудничество за справяне със
социалните предизвикателства“, която се организира от Фондация „Каузи“.
Официални приветствия поднесоха Станимир Станчев – заместник областен
управител на Област Русе, и д-р Страхил Карапчански – зам.-кмет по европейско
развитие на Община Русе.
В своето изказване Станчев обърна внимание на това, че България е добро място
за развитие на бизнес идея при условие, че инициаторът й е открил адекватна ниша,
съответстваща на неговите компетентности и възможности. Той не скри, че основна
спънка в самото стартиране е липсата на достатъчен финансов ресурс. Отчитайки
обаче, че именно младите хора са бъдещето на една нация, Станчев категорично заяви,
че всяка инвестиция в тях е оправдана и носи своята възвръщаемост.
„Надявам се, че всички заедно, в партньорство, ще създадем необходимите добри
условия за развитие на младежкото предприемачество“, заключи той.
Сребрина Ефремова – представител на Фондацията и модератор на срещата, запозна
аудиторията с резултатите от проведено проучване на предприемаческата екосистема в
региона. Според данните от анкетното проучване, извършено на територията на
няколко по-големи града в България, в т.ч. в Русе, 74% от младежите до 29-годишна
възраст посочват, че имат готова идея за собствен бизнес, но затрудненията, които
срещат при реализацията й се свеждат до липсата на първоначален капитал, както и на
достатъчни първоначални управленски знания и умения. Посочва се още липсата на
развита мрежа от партньори.
Последва и представяне на разработения „Start-upпътеводител за
предприемаческата екосистема в Русе“, който съдържа относително положителна
информация за бизнес средата в града с добри тенденции за бъдещото й развитие.
Кръглата маса продължи в посока обсъждане на възможностите за стартиране на
собствен бизнес, източниците за финансиране, както и с извеждането на добри
практики за сътрудничество в насърчаването на младежкото предприемачество.
10. Ползването на мери и пасища от животновъди и пчелари
Днес, 16.03.2016 г., под председателството на Станимир Станчев – заместник
областен управител на Област Русе, се проведе редовно заседание на Постоянната
секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите.
Веско Симеонов – началник на отдел ТЗ Русе на Изпълнителна агенция по
лозата и виното, информира за актуалното състояние на лозаро-винарския сектор в
Русенска област. Винените лозя в Област Русе в Регистъра на ИАЛВ са 1612 ха, като
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едва една трета от регистрираните площи се реколтират. Регистрираните лозарски
стопанства в Област Русе след пререгистрацията по ЗВСН са 37 броя. Структурата на
сортовия състав е както следва: червени сортове – Каберне совиньон, Каберне фран,
Евмолпия, Мерло; бели сортове - Шардоне, Мускат отонел, Ризлинг рейнски,
Ркацители и Совиньон блан, а по-новите за района сортове са Санджовезе, Сира
(червени) и Семийон, Грюнер Велтлинер (бeли). Средният добив за реколта 2015
година е бил най-висок за сорт Мерло, следван от Шардоне, а най-нисък 422 кг/дка от
сорт Ркацители. Декларираният добив от гроздопроизводителите в Област Русе за
реколта 2014 общо е 1227622 кг, а за 2015 - 1367288 кг. Увеличение има на
произведеното винено грозде с 139666 кг., което е 11% повече от предходната година,
поради по благоприятните климатични условия през 2015 година. Симеонов отбеляза
някои констатирани проблеми, като
незаинтересованост от земеделските
производители да отглеждат винени лозя, изоставени площи, както и обстоятелството,
че голям брой собственици отписват лозарски имоти от регистъра и сменят НТП.
Д-р Атанас Атанасов – началник на отдел „Здравеопазване на животните” при
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, направи преглед на заразния
нодуларен дерматит. Д-р Атанасов изрази притесненията си от това, че заболяването е
много по-жестоко от „синия език“. Огнището както на това, така и на други видове
екзотични, трансгранични болести е Турция. От презентацията стана ясно кои са
основните признаци на нодуларния дерматит – треска, виремия и кожни лезии. Повисоката степен на опасност се обуславя от възможностите за пренасяне на болестта, а
именно механично предаване чрез различни вектори (насекоми и кърлежи), чрез игли
при ветеринарно лечение или ваксинация, чрез контаминирани фуражи и вода, полово
предаване при чифтосване или изкуствено осеменяване, трансплацентарно предаване,
чрез въшки. Д-р Атанасов посочи, че няма тотална защита за всяко индивидуално
животно.
В рамките на точка разни Станимир Станчев предложи за обсъждане на
въведените изменения с Държавен вестник брой 100/18.12.2015 г. в режима за
използване на пасищата.
В хода на дискусията се оформи решение да бъде сформирана в спешен порядък
работна група в състав представители на ДФ „Земеделие“, ОД „Земеделие“, общините в
Русенска област и на фермерския бранш. В срок до края на следващата седмица
работната група следва да заседава по въпросите, касаещи ползването на мери, пасища
от животновъди, пчелари. В резултат се очаква групата да излезе с конкретни
мотивирани предложения за изменение на нормативната база, отнасяща се до този
въпрос. Подходящо оформени, конкретните предложения ще бъдат сведени до
знанието на министъра на земеделието и храните чрез Постоянната секторна комисия в
областта на земеделието, рибарството и аквакултурите.
11. Русе – център за България на Дунавската стратегия
Днес, 17.03.2016 г., в тържествена атмосфера беше подписан договора между
Община Русе и Министерството на туризма за предоставяне за безвъзмездно право на
ползване на офис за нуждите на Съвместен технически секретариат по Приоритетна
област 3 на Дунавската стратегия. Офисът ще бъде в Русе на ул. „Княжеска“ №15.
Договорът беше подписан лично от министъра на туризма – Николина Ангелкова, и
кмета на Община Русе – Пламен Стоилов.
Официални гости на събитието бяха доц. д-р Стефко Бурджиев – областен
управител на Област Русе, Чезар Соаре – държавен секретар на регионалното развитие
и публичната администрация, Теофил Герка – началник на сектор, съкоординатор от
румънска страна на ПО 3 на Дунавската стратегия към Министерството на
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регионалното развитие и публична администрация на Румъния, Мариус Андра –
директор в Министерството на икономиката, търговията и връзките с бизнеса на
Румъния, Оана Напотник – съветник в Министерството на външните работи на
Румъния.
Кметът на Община Русе посочи, че откриването на секретариата в Русе дава
реален старт в имплементирането на тази Стратегия. С благодарност за превръщането
на Русе в център за България на Дунавската стратегия, Стоилов увери присъстващите,
че двете координиращи страни – България и Румъния, ще направят всичко по силите
си, за да постигнат положителни резултати, упражнявайки активно, коректно и
приятелско партньорство.
Министър Ангелкова на свой ред изрази удовлетвореността си от
обстоятелството, че присъства днес на тази тържествена церемония по подписване на
договора и официално откриване на Съвместния технически секретариат в Русе, идеята
за който се заражда още през септември миналата година. Тя подчерта, че от работата
на Секретариата в Русе ще се възползват всички 14 страни по Дунавската стратегия.
Ангелкова информира за подадено проектно предложение за създаване на
туристически обсерватории, успехът на който би довел до създаването на първата
такава обсерватория именно в Русе. Тя спомена за още една хубава инициатива, която
предстои да се случи в Русе през месец юни, а именно организирането на съвместно
събитие на тема туризъм и сигурност, чрез който ще бъде форсиран дебата върху
възможностите за развитие на туризма. Очакват се министрите на туризма от 14-те
страни по Дунавската стратегия, Корина Крецу – Еврокомисар по регионално развитие
и много други официални лица.
България и Румъния са съкоординатори по Приоритетна област 3 в сферата на
културата, туризма и насърчаването на контактите между хората. Звеното за
подпомагане на дейността по Приоритетна област 3 за целия Дунавски регион –
Техническият секретариат в Русе, ще насърчава реализацията на общи проекти и
дейности между всички 14 страни по Дунавската стратегия. Експертите ще консултират
и съветват за подходящи финансови механизми за финансиране на проектни идеи в
областта на културата, туризма и насърчаването на контактите между хората.
12. Акад. Пламен Карталов беше удостоен с плакет
Днес, 18.03.2016 г., Областният управител на Област Русе – доц. д-р Стефко
Бурджиев, заедно със своите заместници прие в кабинета си акад. Пламен Карталов –
директор на Софийска опера и балет.
Доц. д-р Бурджиев сподели особената чест и гордост, която изпитва от личното
посещение на академика в Русе. Той не скри мотива за отправената покана, а именно
връчването на Плакет на Областен управител на Област Русе в знак на признателност
за приноса му в развитието на националното музикално-сценично изкуство, на
Русенската опера и балет, в успехите и развитието на фестивала „Мартенски музикални
дни“ през годините, в приобщаването на младата публика и в поощряването на
международно сътрудничество и копродукции.
Акад. Карталов изрази своята благодарност за този жест. „Четирите години,
прекарани в Русе, ме оставиха с прекрасни емоции. Русе беше една голяма част от моя
живот“, каза академикът.
В ретроспекция към изминалите години, той припомни, че именно в Русе за
първи път в България, частни предприятия участват във финансирането на културния
живот на града. „Държавата не трябва само да финансира културата, заради това
считам, че трябва да се търси алтернатива в лицето на предприятията“, допълни акад.
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Карталов. Тази добра практика стана ясно, той е продължил след това и в работата си за
Софийска опера и балет.
С призив Русенката опера да работи за своята публика, привличайки бременни,
майки с новородени, младежи, защото възпитанието към това изкуство трябва да
започне от ранна възраст"", завърши своето изказване акад. Карталов.
Предвид заявен интерес от русенски училища за детска постановка в Русе от
страна на Софийската опера и балет, беше поет ангажимент от двете страни за
последваша комуникация и оказване на съдействие за организирането на такъв за
младата публика.
В края на срещата, Областният управител на Област Русе връчи поздравител адрес,
удостоверение за притежание на плакет на името на акад. Пламен Карталов и самия
Плакет на Областен управител на Област Русе за изключителния принос на акад.
Карталов в развитието на националното музикално-сценично изкуство, на
Русенската опера и балет, в успехите и развитието на фестивала „Мартенски музикални
дни“ през годините, в приобщаването на младата публика и в поощряването на
международно сътрудничество и копродукции.
12. РСР на СЦР проведе заседание
Днес, 18 март 2016 г., от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна
администрация Силистра, се проведе двадесет и деветото заседание на Регионалния
съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).
Настоящото заседание се свика и се откри от г-н Стоян Бонев - председател на
Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен
управител на Област Силистра на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за регионалното развитие.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните
управители на областите Велико Търново, Габрово и Силистра, заместник-областните
управители на областите Разград и Русе, представители на общините от областите в
Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на
работниците и служителите на национално равнище, както и представители на
академичните среди – висши учебни заведения на територията на района, Фонд ФЛАГ,
Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Главна
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на
икономиката и на Дирекция „Централно координационно звено“ при Министерски
съвет.
Регионалният съвет за развитие на Северен централен район актуализира своите
представители в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда,
Оперативна програма „Добро управление“ и Програмата за развитие на селските
райони.
Определени бяха и представителите на РСР на СЦР в Комитета за наблюдение
на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и в Управляващия комитет по
проект „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.”.
Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ г-жа Надя Данкинова представи опита и
дейността на Фонда, както и новите възможности за финансиране на инфраструктурни
проекти на общините в периода 2014-2020 г. чрез финансови инструменти (Jessica,
Фонд на фондовете и др.).Днес, 18.03.2016 г., под председателството на Областния
управител на Силистра се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на
Северен централен район.
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В точка Разни бе повдигнат въпроса, касаещ проекто постановлението на
Министерски съвет за категоризацията на висшите учебни заведения и план-приема в
Република България.
В тази връзка, беше предложено изготвянето на съвместна декларация от трите
ВУЗ-а срещу цитираното проекто постановеление.
Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе, заяви
„Областна администрация – Русе подкрепя изготвянето на такава декларация“. В този
ред на мисли, той предложи да бъде потърсена подкрепа от колеги от други райони на
планиране, за да има по-голяма тежест на искането.
Предвид значимостта на това действие за социално-икономическото развитие на
региона, РСР на СЦР се обедини около решението съвместната декларация да бъде
редакционно изчистена и сведена до знанието на Министър-председателя на Република
България, Министъра на образованието и науката и Парламентарната комисия по наука
и образование в Народното събрание.
13. Международен конкурс за рисунка и снимка за деня на водата
Вчера, 22.03.2016 г., най-големият търговски център в Русе беше силно оживен,
тъй като домакинства откриването на изложбата на наградените от Международен
конкурс за фотография и рисунка под надслов „Вода и работни места“.
Събитието се организира по повод Световния ден на водата – 22 май, в
партньорство между Общински младежки дом Русе и „ВиК“ ООД Русе.
Празника уважиха доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на Област
Русе, Наталия Кръстева – зам.-кмет „Комунални дейности” на Община Русе, Ирена
Петрова – директор на дирекция „Култура и образование” на Община Русе, д-р инж.
Сава Савов –управител на „ВиК“ ООД Русе и Мариан Савов –директор на ОП „Русе –
Арт“.
Доц. д-р Стефко Бурджиев награди челните места в Трета възрастова група на
категория „Рисунка“.
В приветствието си доц. Бурджиев сподели възхищението си от организацията
на конкурса, както и от творческите постижения и развитието на децата. „Този конкурс
е посветен на един от най-важните ресурси какъвто е водата. Ако не днес то в близко
бъдеще, това може би ще е най-скъпото нещо на Планетата“, заяви той. Областният
управител пожела творческо дръзновение на децата, по-високи достижения в
следващите конкурси, като за финал увери присъстващите в подкрепата си за това
изключително важно начинание. „Видимите и осезаеми резултати за Русе и областта
зависят от Вашите успехи“, заключи доц. Бурджиев.
Наталия Кръстева награди отличените в Първа възрастова група, а д-р инж. Сава
Савов най-добре представилите се във Втора възрастова група на направление
„Рисунка“. Ирена Петрова връчи наградите в направление „Фотография“. Специалните
награди за колективно участие и за инсталация на пейзаж с музика и аромати обяви
Мариан Савов.
И през 2016 година двама младежи получиха правото да участват в младежки
проект в чужбина. Имената им обяви Красимира Николаева – директор на Общински
младежки дом – Русе. Двамата младежи тази година ще имат възможност да реализират
обмен в Германия през месец юли.
За допълнителна информация:Общият брой на творбите, регистрирани за
участие в конкурса е бил 301, от които 230 рисунки и 71 снимки. За четвърти път
конкурса излиза извън границите на България. Идеята са подкрепили още Португалия,
Индия, Румъния, Гърция, Естония, Тунис, Германия, Испания и ЮАР чрез уъркшопи и
“online кампания” за рекламиране на конкурса. Фотоколажи са получени и от децата от
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Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие” към Русенска католическа
организация „Каритас”.
14. СБРЗРГ – втори мост над р. ДУНАВ
Днес, 23.03.2016 г., в Русе се състоя заседание на Съвместната българо-румънска
земеделска работна група. Своеобразен домакин на срещата беше фирма „Боримес“
ООД Мартен.
Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Окръжен съвет
Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър
„Данубиус“.
Заседанието откри заместник областният управител на Област Русе и
председател на Съвместната земеделска работната група – Станимир Станчев.
Преди обсъждането на точките по дневния ред, той изрази личната си и
институционална съпричастност към невинните жертви на вчерашните атентати в
сърцето на Европа – Брюксел.
Членове и гости на заседанието запазиха едноминутно мълчание в памет на
загиналите.
Деница Гаджева – експерт в „Национална служба за съвети в земеделието” –
Русе, представи историята, дейността и мисията на мартенската фирма „Боримес“ ООД.
Основатели на фирмата са братята Симеон и Борис Бириджиеви, които още през 1999
година създават основите на днешния комплекс. Днес във фирмата работят 140 човека
персонал и разполага с 30 магазина, 16 от които са в Русе, а останалите в други градове
в Северна България. Предвид скоростното разрастване на фирмата и покриването на
широк пазарен дел, налага се изграждането на нов ултрамодерен месокомбинат с голям
капацитет на производство. Стоителството започва през 2014 г. в района на
„Индустриален парк”Русе. Съгласно подадената информация, на площ от 4000 кв. м. са
разположени кланица, транжорна, месопреработвателен цех за колбаси с
високотехнологични машини и технологии с капацитет 40 тона месни продукти на ден.
Месечно се колят над 2000 прасета, доставяни от свинекомплексите в Юделник,
Щръклево, Писанец и др. Пилешкото месо в магазините на фирмата е производство на
кланица в Габрово. Производственият цикъл стана ясно е затворен, т.е. извозените
живи животни престояват известно време в помещения, (т.н. боксове) за да могат да се
възстановят от шока от пътуването (стресът у животните влошава вкусовите качества
на месото). След като се заколят, животните се транжират и обезкостяват. Месото се
сортира по групи, част отива за сурови продажби, друга се суши, трета част се ползва за
производство на кайма и колбаси. Предлаганото от „Боримес“ ООДсирене се доставя от
мандра в Езерче, която разполага с 300 крави. За информация, собственикът използва
уникална за България технология и целогодишно храни животните със зелена трева. По
думите на Биринджиеви „това е истинско мляко без никакви химии, всеки може да
вземе проба от сиренето и да го занесе в лаборатория, за да изследва неговите
качества“.
Според изложеното, в цеховете на фирмата постоянно има човек от инспекцията
по храните, който следи за спазването на стандартите. Целият производствен процес се
следи компютърно съгласно изискванията на внедрената система HACCP, следяща за
критичните точки на всеки етап от производствения цикъл. Различните продукти
преминават през различен режим, за да се постигне оптималното качество.
В заключение беше обобщено, че „Боримес“ ООДработи със 100% българско
месо, което изкупува. Фирмата предлага на клиентите си изключително изгодни за
високото качество на продуктите си цени. Аз знам какво ям“ – това за Симеон и Борис
Бириджиеви не е просто лозунг, а начин на мислене и философия в бизнеса.
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Думитру Гаврила – зам.-председател на Окръжен съвет Гюргево и зам.председател на Съвместната земеделска работна група, изрази възхищението си от
това, че фирмата ползва изключително и само животни от български произход за
производствената си дейност. Той посочи, че за разлика от България, в Румъния се
предпочита вносна стока.
В отговор на отправеното поздравление, Станимир Станчев сподели, че
проблемът всъщност е общ. През последните години по неговите думи се наблюдава
тенденция на създаване на култура на консумиране. „Няма нищо лошо в местния
патриотизъм. Важно в бизнеса е да се установят дългосрочни търговски контакти, а
изграденото доверие да се пази“, заключи той.
Деница Гаджева продължи с кратко представяне на подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материали активи“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Гаджева
информира, че индикативната дата за стартиране на приема на заявления за
подпомагане по подмярката е ноември 2016 г. Подкрепата се предоставя на
територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за
инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната
дейност на предприятията. Тя запозна аудиторията и с това към закупуването и
изграждането на какви на инвестиции ще бъде свързана оказваната по подмярката
подкрепа.
Използвайки настоящата работна група, която Станимир Станчев определи като
своеобразен „втори мост над р. Дунав“, той отправи апел за оказване на необходимото
съдействие от страна на румънските партньори за установяването на контакт между
аналогични на клуб „Различни и равни“ към Русенския университет клубове в Гюргево
и/или Букурещ. Тази молба е била отправена към заместник областния управител по
време на провелата се вчера среща на Клуб „Различни и равни“ към Русенски
университет.
Не на последно място, д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по
безопасност на храните“ – Русе, обяви, че коментираното по време на първата среща на
работната група в Гюргево сътрудничество между ОДБХ Русе и аналогичната в
Гюргево агенция, е въпрос на време да се случи. След акумулирането на писменото
потвърждение и упълномощаване на д-р Райков от БАБХ, в допълнително насрочен ден
и час, ще бъде подписан Съвместен протокол за сътрудничество между двете
аналогични за българска и румънска страна агенции за безопасност на храните в Русе и
Гюргево.
За финал, членовете на Работната група срещнаха теорията с практиката, като
посетиха на място един от търговските обекти на фирма „Боримес“ ООД.
15. Студенти и млади предприемачи с възможност за кариерна ориентация
Днес, 23.03.2016 г., в Голяма зала на Канев център се състоя тържественото
откриване на най-големия кариерен форум в България - Национални дни на кариерата –
добра кариера, добър живот.
Тази година в Русе участват 33 компании, които предлагат свободни стажантски
и работни позиции в различни бизнес сектори.
Организатор на събитието е „ДжобТайгър ООД“, а негов генерален спонсор „Нестле
България“.
Участие в церемонията взеха Явор Янчев – заместник областен управител на
Област Русе, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – председател на Общински съвет Русе,
Иван Григоров – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Русе, проф. д-р
Велизара Пенчева – ректор на Русенския университет, Светлозар Петров – управител
14

на „ДжобТайгър ООД“, Кенан Али - регионален оперативен мениджър „Детско
хранене“, Северна България на „Нестле България“.
В своето приветствено слово Янчев заяви категоричната си позиция, че
формирането на градивно мислене сред младите и качествената им подготовка за
справяне с реалните предизвикателства на пазара на труда в последствие, са постижими
цели при едно поетапно изграждане на ефективен комуникационен канал за
взаимодействие между университет – студент – бизнес.
„От значение за Университета е плодовете на неговия труд с времето да се
утвърдят като кадри с високи компетентности и със задълбочени и полезни знания за
развитието на бизнес средата. Студентите, от своя страна, са носители на отговорната
за 21 век мисия да развият предприемаческия си потенциал, ползвайки
високотехнологичните мащаби на съвременния индустриален свят, надграждайки
своята производителност с иновации. Не на последно място, качественият краен
продукт на образованието е изцяло в полза на бизнеса, за чиято конкурентоспособност
благоприятства вливането на свеж човешки капитал в производствения физикоинтелектуален цикъл“, обясни той.
Инструмент за сбъдването на посочените от Янчев взаимоизгодни цели
представлява форумът „Национални дни на кариерата“ 2016.
Явор Янчев не скри удовлетвореността си от факта, че Русе е един от избраните
градове в страната, където за единадесети път ще се проведе събитие от такъв голям
мащаб. Благодарност отправи и към ръководството на Русенския университет, което за
пореден път, чрез диалогичността в работата си, доказва своята позиция и отношение
към младите и бизнеса, осъзнавайки ролята си в спояването на тази връзка. Той увери в
институционалната подкрепа, която ръководството на Областна администрация - Русе
ще продължи да оказва за усъвършенстването на тристранната връзка университетстудент-бизнес.
В обръщението си към младежите той апелира за тяхната добра предварителна
подготовка, увереност в притежаваните от тях качества и способности. С думите „Вие
сте комуникативни, вие сте деца на междукултурната среда. Вярвам, че ще използвате
оптимално предоставената Ви възможност, прилагайки придобитите в Русенски
университет знания, за правилното идентифициране на Вашия път за професионална
реализация!“, завърши изказването си заместник областният управител на Област Русе.
Събитието продължи със сценични изяви на студенти от различни клубове към
Русенския университет. В 10:30 часа започнаха срещите по щандовете на компаниите.
16. Детско отклоняващо се поведение и трафика на деца
Днес, 23.03.2016 г., Станимир Станчев – заместник областен управител на
Област Русе, даде началото на двудневната Международна конференция „Причини и
последствия на детското отклоняващо се поведение и трафика на деца. Ефективна
превенция и интервенция“. Форумът се организира от Русенска католическа
организация „Каритас“.
Събитието се реализира във връзка с планираните дейности по проект
„Подсилване на компетенциите за защита и подпомагане на малолетни и непълнолетни
българи в риск“. Идеята на форума е споделяне на опита и добрите практики на
работещите с деца с девиантни и делинквентни прояви, както и деца, жертви на трафик,
очертаване на перспективите в работата с децата, попадащи в упоменатите целеви
групи.
Преди да даде официален старт на дискусията, Станимир Станчев изрази
личната си и институционална съпричастност към невинните жертви на вчерашните

15

атентати в сърцето на Европа – Брюксел. Той помоли за едноминутно мълчание в памет
на загиналите.
Като благодари за отправената покана, Станчев посочи, че формулирана по този
начин, темата на форума е изключително отговорна и предполага залагането още в
самото начало на високи цели като краен резултат.
„Развитието на децата и защитата на техните права е национален приоритет,
изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо и обществено внимание и
максимална координация на политиките“, заяви той.
Станчев изрази надежда, че споделяйки добри практики помежду си,
участниците в Конференцията ще успеят да постигнат набелязаните цели по проекта и
най-вече устойчивост на резултатите.
Той призова за продължаваща работа по проблематиката на темата, като увери,
че Областна администрация – Русе остава на разположение за оказване на
необходимата подкрепа в развитието на възможностите за по-доброто бъдеще за децата
на Русе и България.
„Каквото и да кажем и направим, ние винаги ще сме в дълг към децата. Нашите
действия никога няма да са достатъчни“, заключи той, като пожела на добър път на
форума!
Последваха приветствени думи от страна на Мариела Личева – директор на
дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе, както и лично от Стефан
Марков – изпълнителен директор на РКО „Каритас“ Русе.
За информация: В рамките на 23 и 24 март в конферентната зала на хотел „Вега“
заинтересовани страни, в т.ч. дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, представители
на
Сдружение
„Еквилибриум“,
Местната
комисия
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“, инспектори от Детска
педагогическа стая, сектор „Пробация“ Русе, от Национална мрежа за децата, „Българорумънски трансграничен институт по медиация“, „Гранична полиция“ – Русе, Районна
прокуратура Русе, „Център Динамика“ и гости от други градове, ще споделят своя
професионален опит от работата си на терен с деца от посочените рискови групи.
Специален гост на събитието е Женевиев Колас – експерт на „Каритас“ Франция
на тема „трафик“.
17. ОА с предложение до МЗХ
Днес, 24.03.2016 г., в Областна администрация – Русе заседава работна група в
състав представители на Областна администрация – Русе, на общините в Русенска
област, на Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, на Областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ – Русе и животновъди.
Модератор на дискусията беше Станимир Станчев – заместник областен
управител на Област Русе.
Инициирането на срещата беше продиктувано от широкия обществен интерес и
направените промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Проблемната тематика беше повдигната на заседание на Постоянната секторна комисия
в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите, състояло се на 16 март 2016 г.
В рамките на днешния конструктивен диалог, по предложение на членовете на
работната група, беше решено да се предложи регламентиране на разполагането на
пчелини върху имоти с НТП пасища и ливади. На следващо място, беше изведена
необходимостта да се върне в законовите разпоредби определянето на размера на
наемната цена да се извършва съобразно средното рентно плащане за съответното
землище. Друго предложение касае въвеждането на изискване лица, които
кандидатстват за пасища, мери и ливади да посочват номера на конкретния имот, който
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искат да ползват. Внесено беше предложението и Мярка 10 да бъде включена към
параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, като условията, които важат за Мярка 11 да бъдат
същите и за мярка 10. По отношение на Мярка 214 „Агроекологични плащания“ на
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (АЕП на ПРСР) беше
предложена промяна на Наредба 11 за Условията и реда за прилагане на цитираната
мярка, която касае отпадане на ангажименти без санкции, поради промени в Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, както и промяна в Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, отнасяща се до това тези, които вече имат поети ангажименти по Мярка 214 АЕП
на ПРСР 2007-2013 да се считат като заварено положение и промяната в Закона да не ги
касае.
Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе и
председател на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството
и аквакултурите, пое ангажимент в най-кратък срок да бъде подготвено и изпратено до
Министъра на земеделието и храните писмо с оглед запознаване с оправените
предложения от членовете на нарочно сформираната работна група от заинтересовани
страни.
18. „Млечният път“ старт на годината на руското кино
Днес, 28.03.2016 г., Генералният консул на Русия в Русе – Татяна Грушко, откри
Годината на руското кино.
Събитието уважиха Явор Янчев – заместник областен управител на Област Русе,
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – председател на Общински съвет Русе и председател
на Общото събрание на Русенски университет, проф. д-р Велизара Пенчева – ректор на
Русенския университет, членове на ръководния състав на Университета,
преподаватели и студенти.
Явор Янчев поднесе красив букет на г-жа Грушко, като пожела здраве и една
плодотворна година за руското кино.
Годината на Руското кино беше открита с прожекция на филма „Млечният път“.
В главните роли Сергей Безруков, Марина Александрова, Владимир Меншов,
Анастасия Безрукова, Пьотр Трещенко, Владимир Войтюк, Валентин Гафт и Денис
Мацуев.
19. Качествена мрежа от социални услуги
Днес, 29.03.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация – Русе под
председателството на Станимир Станчев – заместник областен управител, се състоя
редовно заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Русе.
Главната тема беше свързана с проведения през 2015 година мониторинг на
доставчиците на социални услуги, държавно делегирана дейност, в Русенска област.
Беше обобщено, че предоставяните социални услуги в Област Русе са на много добро
ниво. В интерес на потребителите е необходимо обаче достигнатото качество да се
развива и усъвършенства. Като основен фокус на бъдещата работа беше определено
осигуряването на достъпна среда.
В течение на представените доклади по-късно по дневния ред стана известно, че
по направените при мониторинга констатации са предприети действия. Така например,
дадената препоръката от страна на д-р Искра Генева – зам.-директор на Регионална
здравна инспекция – Русе, за осигуряване на почасово присъствие на медицинска
сестра в ЦНСТ „Вяра“ с оглед следене кога и какви медикаменти се дават е взета под
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внимание, като след мониторинга в услугата е внедрена практика за попълване на
„чек“-лист за следене на движението на медикаменти към потребителите.
Кристина Георгиева – директор на Регионална дирекция за социално
подпомагане – Русе, коментира новите моменти, заложени в Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Русе, които са с приоритетна насоченост към
възрастните хора. Както е добре известно за услугите за стари хора има най-много
чакащи и там следва да се реагира бързо, като бъдат създадени услуги от резидентен
тип.
Особено внимание беше обърнато и на Оперативния план по общини за
изпълнение на стратегията, който според г-жа Георгиева е гъвкав и основен инструмент
на стратегията. Всяка една промяна следва да бъде предварително коментирана между
представители на дирекциите за социално подпомагане и общините, а след което
представяна през Звеното за мониторинг и оценка с цел гласуването и залагането й в
Оперативния времеви график.
Последва представяне на информация от общините относно етапа на приемане
на Общинските стратегии за развитие на социалните услуги, утвърдените бюджети за
тяхното функциониране, планираните нови услуги и осигурена устойчивост на вече
приключили проекти чрез финансиране от страна на общините.
Изведени бяха някои добри примери, като проведената през изминалата седмица
среща между Община Русе и доставчиците на социални услуги, държавно делегирана
дейност, чрез която се цели разработване и внедряване на правила за бъдеща работа и
за нейното отчитане. Катя Петрова – началник на отдел „Социални дейности“ на
Община Русе, заяви „ние работим в посока ефективно и ефикасно предоставяне на
социални услуги на общинско ниво“.
В края на заседанието беше решено да се пристъпи към създаване на
организация за провеждане на мониторинг на доставчиците на социални услуги,
държавно делегирана дейност, в Област Русе, като се обърне специално внимание на
достъпа до и качеството на социалните услуги.
Планира се мониторингът да се проведе през месеците септември и октомври.
Това ще бъде четвъртото по ред организирано комплексно наблюдение на социалните
услуги в Област Русе, като резултатите от него ще бъдат обсъдени на Звеното за
мониторинг и оценка и популяризирани.
20. Европейското първенство по борба за младежи
На 29.03.2016 г. в „Булстрад Арена“ се състоя тържествената церемония по
откриване на Европейското първенство по свободна и класическа борба за младежи.
Грандиозното за града и областта събитие беше открито от Валентин Йорданов –
председател на БФ Борба и първи вицепрезидент на БОК, Цено Ценов - президент на
Европейския съвет на Федерациите по борба, Асен Марков – зам.-министър на
младежта и спорта на България и Пламен Стоилов – кмет на Община Русе.
В приветствените си речи те подчертаха мащабите на събитието и радостта от
избора на Русе за домакин на Европейското първенство по свободна и класическа борба
за младежи.
Официален гост на откриването беше и доц. д-р Стефко Бурджиев – областен
управител на Област Русе. Той поднесе красива кошница с комплимент към
организаторите за инициирането и свеждането до успешна реализация на Европейското
първенство по борба за младежи.
В рамките на официалната част Валентин Йорданов, както и Пламен Стоилов
бяха удостоени с медали и плакет за заслуги.
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Програмата продължи с изпълнения на даровитите деца на Русе, след което
последваха финални срещи класически стил в категории 59-71-80-89 кг и церемония по
награждаване на победителите.
21. Област Русе – пример в България за успешна деинституционализация
На 30.03.2016 г., Велико Търново домакинства среща, в рамките на която бяха
разгледани услугите за деца и младежи с увреждания на територията на Северен
Централен район за планиране.
Събитието се организира по повод сключено споразумение между Държавна
агенция за закрила на детето (ДАЗД), фондация Лумос, Агенция за социално
подпомагане и Национално сдружение на общините в България за извършване на
оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, изведени от
специализирани институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип,
създадени по проект „Детство за всички“.
Срещата модерираха Ева Жечева – председател на ДАЗД и Трендафил Лефтеров
– директор на фондация Лумос България.
На дискусията присъства Станимир Станчев – заместник областен управител на
Област Русе.
От анализа стана ясно, че напускането на институциите от интернатен тип е
повлияло благоприятно върху здравето, физическото и психическото развитие на
децата. Младежите са станали по-мобилни, по-самостоятелни и с повече възможности
за комуникация и самообслужване. Зачестили са срещите с роднини и близки.
Изведени бяха основните предизвикателства, като беше подчертано, че процесът
на деинституционализация започва, а не завършва с извеждането на децата от
институциите.
Представителите на Центровете за настаняване от семеен тип и Защитените
жилища определиха липсата на достатъчен финансов ресурс, юридическият статус на
децата/младежите, възможностите за оказване на подкрепа за лица, навършили 29
години, предизвикателното и агресивното поведение на потребителите, липсата на
достатъчно обучение и супервизия на персонала, както и на достатъчен брой и вид
алтернативни и съпътстващи услуги – дневни центрове, ЦОП и др., като основни
затруднения в работата с децата и младежите с увреждания в новите услуги, създадени
по проект „Детство за всички“.
Във връзка с последното, Област Русе беше посочена като добър пример за
наличие на целия спектър социални услуги и като една от малкото области, която
осигурява качествена грижа за деца и младежи с психични проблеми. Подчертано беше,
че именно в гр. Русе е изграден един от първите ЦНСТ в България и там грижата е в
най-голяма степен близка до тази в семейството.
В изказването си, Станимир Станчев каза, че специалистите в Русе са едни от
най-добрите в страната, като техният капацитет се развива непрекъснато през годините.
Това той определи като „правилния път напред“, а в заключение потвърди, че
традиционно Русе е градът на първите неща.
22. Походът „По пътя на Ботевата чета” – за 70-ти път.
Тази година се навършват 140 години от героичния подвиг на Христо Ботев и
неговата чета за Освобождението на България.
По повод юбилейното събитие, Областна администрация – Враца организира по
традиция Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ КозлодуйОколчица, който тази година прави 70 години от първия поход. Походът дава
възможност на туристите ежегодно да преминат по 120 - километровия исторически
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път от Козлодуйския бряг до връх Околчица, станал символ на саможертвата в името
на Родината.
Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане на
Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица е
Областна администрация – Враца. Походът се провежда под патронажа на Президента
на Република България Росен Плевнелиев, със съдействието на Министерство на
образованието и науката, Регионалните инспекторати по образованието, Министерство
на туризма, Български туристически съюз и СКО „Леденика“ - Враца и се финансира от
Министерски съвет на Република България.
В качеството си на основен организатор на похода, Областна администрация –
Враца определя условията и изискванията за участие.
Право на участие в похода имат всички групи ученици, туристически дружества
от страната, клубовете и секциите по туризъм с неограничен брой туристи. По
маршрута, включващ обекти от Националните движения „Опознай България – 100
национални туристически обекта“ и „Опознай родния край“, могат да преминат също
така индивидуални участници и самостоятелни групи, които не принадлежат към
определена организация.
В срок до 9 май 2016 г. всички желаещи да участват следва да изпратят
попълнена заявка за участие на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1,
Областна администрация – Враца, или сканиран и надлежно заверен вариант на
приложенията на електронна поща: obl-vr@oavratsa.egov.bg.

7000, гр. Русе, пл. „Свобода” 6, ет. 4 и 5.
тел. 082812223, факс: 082 820092
web: www.ruse.bg
e-mail: governor@ru.bg
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