БЮЛЕТИН
ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИ С УЧАСТИЕТО НА НЕЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Октомври 2017 г.

1

Съдържание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Проект в подкрепа на жертвите на домашно насилие................................................... 3
Гражданското участие за по-добро и достойно бъдеще в област Русе ....................... 3
Предстои заседание на областната комисия по земеделие ........................................... 4
В Ценово ще разискват въпроси, свързани с европейския съюз .................................. 4
Проведе се заседание на областната комисия по земеделие ........................................ 4
В Ценово се проведе първата от поредица инициативи, посветени на Европа .......... 5
В Русенския университет представиха успешни социални проекти ........................... 6
Стартира ежегодният преглед на социалните услуги в област Русе ........................... 6
Мобилна лаборатория извърши замерване на чистотата на въздуха в Русе ............... 7
Демографското състояние и осигуреността със здравни кадри в област Русе ........... 7
Постоянната комисия по здравеопазване заседава днес ............................................... 7
Проведе се официален прием в Русенската света Митрополия ................................... 8
Благодарствено писмо от българската общност в Йорет де Мар ................................. 9
Нов сервизно-технически комплекс на „Скания“ .......................................................... 9
Обсъждат бъдещите перспективи пред членството в Европейския съюз ................... 9
50 години авиогарнизон Щръклево............................................................................... 10
Проведе се ежегодният фестивал „Талантът възраст няма“ ....................................... 10
В Две могили обсъждаха членството на България в ЕС ............................................. 11
Отбелязваме век от гибелта на капитан Бардаров ....................................................... 12
Обсъдиха европейската гражданска инициатива в Бяла ............................................. 12
Областна епизоотична комисия ще проведе извънредно заседание .......................... 14
Проведе се заседание във връзка с влошената епизоотична обстановка .................. 14
Българо-румънската земеделска група ще заседава в община Гряка, Румъния ....... 15
Официално посещение на датския посланик при област Русе ................................... 15
Инициатива за популяризиране на възможностите за местен туризъм ..................... 16

2

1. Проект в подкрепа на жертвите на домашно насилие
Днес, 02.10.2017 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
пресконференция по международен проект „FIRST – изграждане на капацитет за
първи точки за контакт за жертви на домашно насилие, основано на пола“.
Събитието откри г-жа Деана Димова, управител на Сдружение „Център
Динамика“. В пресконференцията взеха участие г-жа Светлана Ангелова, народен
представител от 19 МИР, г-н Валентин Колев, заместник областен управител на
област Русе, както и представители на институции, ангажирани с реализирането
на проекта.
В своето изказване към участниците, г-н Колев подчерта, че съвместната
работа на законодателната, държавната и местната власт и неправителствените
организации дават качествени резултати. Той изрази още своето уважение към
екипа на г-жа Димова, увереност, че този проект ще бъде доведен до успешен край
и ще създаде по-добри възможности за ранно установяване и успешно
противопоставяне на проблемите с насилието.
Обявена беше готовността на Областна администрация Русе и в бъдеще да
подкрепя нови проекти и инициативи по важни социални политики.
2. Гражданското участие за по-добро и достойно бъдеще в област Русе
На 04.10.2017 г. заместник-министърът на образованието и науката г-жа
Таня Михайлова даде старт на Националните дни за учене през целия живот по
време на концерт-спектакъл в голямата театрална зала на Доходното здание.
Събитието се провежда с активната подкрепа на областния управител на
област Русе г-н Галин Григоров и кмета на община Русе.
Г-н Григоров приветства участниците и отправи пожелания за здраве и
вдъхновение. В словото си той отбеляза, че именно благодарение на амбицията и
последователността ще се постигне общата цел, към която всеки се стреми –
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Областният управител акцентира
и на това, че стимулирането на образование и обучение, съобразено с
потребностите на трудовия пазар и насърчаването на активното гражданско
участие са в основата на изграждането на по-добро и достойно бъдеще!
Г-н Григоров и д-р Страхил Карапчански, зам.-кмет на община Русе
връчиха наградите в категория „Учещ регион“.
Специална награда в категория „Социален партньор“ проф. Тодор Танев
връчи на г-жа Диана Найденова от КНСБ.
Годишна награда „Посланик на ученето през целия живот“ получи г-жа
Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Наградата й
връчи г-жа Севдалина Турманова, заместник-областен управител на област
Бургас.
Г-жа Такева подчерта значението на всичко, което ще бъде показано на
Националните дни в Русе, които се провеждат в навечерието на поемането на
председателството на ЕС от България. Председателят на СБУ връчи специална
награда на ръководителя на проекта и национален координатор на програмата за
учене на възрастни в България – г-жа Валентина Дейкова.
Заместник-министър г-жа Таня Михайлова връчи Годишната награда за
цялостен принос в сектора за учене на възрастни на г-н Стоян Баев. Като
консултант, боравещ със статистически данни, г-н Баев изрази удовлетворението
си от наградата и подчерта активното решаване на проблемите в сектора от страна
на екипа, ръководен от г-жа Дейкова. Той специално благодари на министър
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Красимир Вълчев, който още преди да заеме ръководни постове в МОН, е оценил
ролята на статистическите данни за управлението на образованието.
Награди бяха връчени и в други категории на личности със значим принос
в сектора за учене през целия живот.
На откриването на третите Национални дни присъстваха областни
управители, заместник-областни управители, представители на Агенцията по
заетостта, на КНСБ, на работодателски организации, началници на регионални
управления на образованието, директори на професионални гимназии, експерти
от МОН.
Днес, 05.10.2017 г., г-н Галин Григоров и г-н Валентин Колев, заместник
областен управител посетиха изложението на институции за професионално
образование и обучение на възрастни. По-късно двамата присъстваха и на
молебен за здраве на участниците и просперитет на сектора за учене на възрастни.
Молебенът беше отслужен от Негово Високопреосвещенство Русенски
митрополит Наум.
Националните дни за учене през целия живот ще продължат до 6 октомври
като те са съпътствани от редица прояви.
3. Предстои заседание на областната комисия по земеделие
Постоянната комисия по земеделие, гори, рибарство и аквакултури ще
заседава на 10.10.2017 г., от 10.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе.
Експерти от Областна дирекция по безопасност на храните и Областна
дирекция „Земеделие“ ще представят оценка на напредъка по изпълнение на
Областната стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 в сектор „Селско
стопанство“, раздел „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.
4. В Ценово ще разискват въпроси, свързани с европейския съюз
На 11.10.2017 г., от 10:30 ч., в село Ценово областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров ще даде старт на събитията, свързани с
Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и
предстоящото родно председателство на Съвета на ЕС.
Програмата ще включва презентация относно десетата годишнина от
членството на България в ЕС и българското председателство на Съвета на ЕС,
дискусии, както и изяви на местни фолклорни състави.
5. Проведе се заседание на областната комисия по земеделие
Днес, от 10.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
заседание на постоянната комисия по земеделие, гори, рибарство и аквакултури,
председателствано от г-н Свилен Иванов, заместник областен управител на
област Русе.
Г-жа Гюнай Кадънкова от Областна дирекция „Земеделие“ отчете, че през
последните години в област Русе е налице трайна тенденция към увеличаване на
използваната земеделска площ, която представлява 89 % от общия размер на
земеделските площи. Тя акцентира, че положителните промени са станали
възможни след промяна на мерките за подкрепа и субсидиране като за първи път
за недофинансираните в България сектори плодове, зеленчуци и животновъдство
е отделен пакет за подкрепа в размер на 13 % от общото директно европейско
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финансово подпомагане. Г-жа Кадънкова спомена, че основният вид култури,
които се отглеждат на територията на област Русе са зърнено-житни и технически.
Като основен проблем се открои реализацията на произвежданата
продукция поради липсата на преработвателни предприятия и проблеми с
напояването на площите.
Г-жа Галина Георгиева от Областна дирекция по безопасност на храните
представи данни за биоразнообразието на животни на територията на региона.
Положителна тенденция е, че броя на говедата и свинете през 2017 г. нараства
спрямо 2014 г.
Беше обсъдено и гласувано решение до края на месец ноември членовете
на Постоянната комисия в областта на земеделието, горите, рибарството и
аквакултурите да изпратят предложения за теми, които да бъдат включени в
Годишната работна индикативна програма за 2018 г.
6. В Ценово се проведе първата от поредица инициативи, посветени на Европа
Днес, от 10:30 ч., в село Ценово областният управител на област Русе г-н
Галин Григоров даде старт на събитията, свързани с Комуникационната стратегия
на Република България за Европейския съюз и предстоящото родно
председателство на Съвета на ЕС.
В Народно читалище „Христо Ботев – 1898 г.“ беше представена
презентация във връзка с юбилейната десета годишнина от членството на
България в Европейския съюз, начина на институционално функциониране на
Съюза и какво по-точно представлява ротационното председателство на Съвета
на ЕС.
Важен аспект в представената информация бяха икономическите и
социални ефекти, резултат от членството на България в ЕС. Сред най-важните,
които бяха споменати са възможността да сме част от единния пазар на 500
милиона европейски граждани, нарастването на частните инвестиции с над 22%
към края на 2016 г., както и получения достъп до средства от Европейския съюз в
размер над 9 млрд. евро за програмния период 2007 – 2013 г. От социалните
ефекти бяха изтъкнати осигуряването на повече работни места, стабилните
публични финанси, достъпа до програми за образователен обмен на студенти и
млади хора, както и много други. Акцентира се и на това, че към края на 2016 г.
броят на заетите лица в родната икономика се е увеличил с 15.2%, благодарение
на средствата от първия програмен период, което означава близо 390 хил. заети
повече.
Пред аудиторията беше представена и институционалната структура на
Европейския съюз, като се направи ясно разграничение между Съвет на ЕС,
Европейски съвет и Съвет на Европа.
Също така се презентира същността на ротационното председателство и
основните функции по време на него и общите приоритети на програмата на
Триото Естония – България – Австрия.
Друг аспект, който беше представен е фокуса на българското
председателство, насочен върху измеренията за сигурност и стабилност,
Европейската перспектива на Западните Балкани, предприемачество и иновации,
свързаност и сближаване и младите хора като бъдещото на Съюза.
Специално внимание беше обърнато и върху възможностите за страната ни
по време на Председателството. Като такива бяха откроени стимулирането на
икономиката и туристическия бизнес, превръщането на младите хората в
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своеобразни посланици на Българското председателство, както и допринасянето
за положителното възприятие на страната ни на европейско и световно ниво.
Участниците в събитието имаха възможност да изгледат и няколко
видеоклипа, касаещи институционалната структура на Съюза и ползите от
членството.
Домакин на събитието беше кметът на община Ценово д-р Петър Петров,
а сред официалните гости бяха заместник областният управител на област Русе гн Свилен Иванов, председателят на Общинския съвет Ценово г-жа Галина
Георгиева, заместник-кметовете на община Ценово г-жа Валя Игнатова и г-н
Цветомир Петров, кметове на населени места от района на община Ценово,
жители и гости на общината.
Г-н Петър Петров постави акцент на факта, че и благодарение на
осигурените средства по Европейски фондове е достигнато настоящото състояние
на развитие на общината.
Програмата завърши с изява на самодейни изпълнители – детски танцов
състав „Танцова магия“, смесена фолклорна група „Зорница“, мъжка фолклорна
група „Мераклии“ и танцов състав „Луди млади“.
Областният управител г-н Галин Григоров връчи на ръководителите на
всеки от съставите подарък, състоящ се от луксозно издание на Енциклопедия на
пътешественика: ЕВРОПА и дискове с класическа музика.
7. В Русенския университет представиха успешни социални проекти
Днес, 12.10.2017 г., г-н Валентин Колев, заместник областен управител на
област Русе участва в среща, свързана с представянето на повече от 10 успешно
реализирани проекта. Акцентът беше върху изключително високите
международни награди за качествени социални проекти, връчени за пръв път на
проект с партньор от България. Те са координирани от Русенския университет
„Ангел Кънчев“ и от председателят на DANET и директор на ILEU към
Университета в Улм, Германия г-жа Кармен Щаделхофер.
В тази връзка ректорът на Русенския университет проф. д-р Велизара
Пенчева награди г-жа Щаделхофер и кмета на община Сливо поле г-н Валентин
Атанасов.
Сред официалните гости бяха още председателят на Общински съвет Русе
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, представители на академичното ръководство
на Университета, Вр ИД началникът на Регионалното управление на
образованието г-жа Росица Георгиева, преподаватели и гости.
Г-н Колев приветства участниците, пожела им ползотворна работа и изрази
подкрепа за бъдещи инициативи, подпомагащи развитието на региона.
8. Стартира ежегодният преглед на социалните услуги в област Русе
Вчера, 11.10.2017 г., заместник областният управител на област Русе г-н
Валентин Колев участва в оценката на качеството на предоставяните социални
услуги – държавно делегираните дейности в общините Борово, Бяла и Две могили.
Мониторингът се осъществява ежегодно на цялата територия на областта. В екипа
бяха включени представители на Областна администрация, Регионална дирекция
за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и Областна дирекция по
безопасност на храните.
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Експертите наблюдаваха реалната социална работа, направиха преглед на
водената документация, проведоха разговори с ръководители, служители и
потребители на социални услуги. Бяха обсъдени и конкретни препоръки за
подобряване качеството на обслужването.
Мониторингът ще завърши с обобщен доклад, който ще се обсъди на
разширено заседание на Звеното за мониторинг и оценка и ще бъде публикуван
на официалната страница на Областна администрация Русе.
9. Мобилна лаборатория извърши замерване на чистотата на въздуха в Русе
В периода от 13.10.2017 до 16.10.2017 година на територията на община
Русе, бе извършено замерване на концентрацията на вредни вещества във въздуха.
Резултатите получени от направените измервания могат да бъдат изтеглени от
бутона "Изтегляне на файл".
10. Демографското състояние и осигуреността със здравни кадри в област Русе
Утре, 18.10.2017 г., от 10.00 ч., в зала 1 на Областна администрация ще се
проведе редовно заседание на Постоянната комисия в областта на
здравеопазването. Във фокуса на обсъжданията ще бъде демографското
състояние, тенденции и перспективи в област Русе, както и заболеваемостта и
болестността на населението. Ще бъде направен и преглед на осигуреността със
здравни кадри и лечебни и здравни заведения.
11. Постоянната комисия по здравеопазване заседава днес
На 18.10.2017 г. в зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
редовно заседание на Постоянната комисия в областта на здравеопазването. То
беше водено от заместник областният управител на област Русе г-н Свилен
Иванов.
Обект на обсъждане на заседанието беше демографското състояние в
областта, болестността и заболеваемостта на населението, както и осигуреността
със здравни кадри.
В тази връзка г-жа Иванка Славкова, главен експерт в Регионална здравна
инспекция Русе, представи по-конкретни данни. Към 31 декември 2016 г.
населението на областта е 223 489 души, което представлява 3.1% от общия брой
на населението в България и нарежда област Русе на 12-о място в страната по този
показател. В сравнение с 2015 г. (225 674) общото население на Област Русе е
намаляло с 2 185 души, или с 1,0%. Друг факт върху който се акцентира е
възрастовата структура. При нея се наблюдава характерна тенденция за
остаряване на населението, изразяваща се основно в нарастване дела на
населението на 65 и повече навършени години. Към 31.12.2016 г. населението в
Област Русе на 65 и повече навършени години е 50 818 души с относителен дял
22,7 % от общото й население. В сравнение с 2015 година този дял е нараснал с
0.2 процентни пункта. От друга страна, трябва да се отбележи, че макар и съвсем
леко спрямо 2015 г. относителният дял на децата от 0 до 15 години е нараснал.
Друг факт, който беше отчетен е, че населението в трудоспособна възраст
на територията на областта към края на 2016 г. наброява 134 243 души, или 60.1%
от общия брой. Над трудоспособна възраст са 59 476 лица (26.6%), а под
трудоспособна възраст - 29 770 лица (13.3%).
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Беше споменато още, че по относителен дял на градското население
областта се нарежда на пето място в страната, т.е. 173 505 души или 77.6% живеят
в градовете.
Други демографски аспекти, които бяха разгледани са раждаемостта и
смъртността. През 2016 година броят на живо родените деца в област Русе е 1 772
и в сравнение с предходната година, т.е. е намалял с 6 деца (1778), или с 0.3%.
Извършените аборти през 2016 г. са с 224 повече отколкото през 2015 г. или общо
1110. Що се касае до смъртността, може да се твърди, че в сравнение с 2015 година
броят на починалите е намалял с 0.8% или общо 3703 души.
По показателя „детска смъртност” Област Русе се нарежда на 14-о място
сред областите в страната и запазва позицията си от предходната година.
Общият извод от разликата между ражданията и умиранията е, че
населението на областта намалява с 1931 души, т.е. с 24 по-малко от предходната
година. През 2016 г. само в едно населено място на територията на областта е
регистриран положителен естествен прираст – село Малко Враново. С нулев
прираст са селата Семерджиево и Хотанца.
Специално внимание беше отделено на болестността и заболеваемостта на
населението. Сред най-масовите здравословни проблеми могат да се посочат тези,
свързани с болестите на органите на кръвообращението, последвани от болести
на дихателната система, костно-мускулната система, пикочно-половата и болести
на окото и придатъците му. Тенденцията е да се увеличава броя на регистрираните
и новооткритите заболявания.
Негативна е тенденцията и при регистрираните злокачествени
новообразувания на 100 000 души население. Тя е нараснала постепенно от 5
007,00 до 5 566,72 за периода 2012 – 2016 г.
Акцент беше поставен и върху осигуреността с лечебни и здравни
заведения. На територията на областта функционират 9 лечебни заведения за
болнична помощ с 1773 легла, от които 3 многопрофилни болници за активно
лечение и 4 специализирани болници. Две от многопрофилните болници с
решение на Министерски съвет през 2016 г. и 2017 г. са придобили статут на
университетски, а именно МБАЛ – Русе АД и МБАЛ „Медика“ ООД.
Внимание беше обърнато и осигуреността с медицински кадри.
Наблюдаваната тенденция е към застаряване и миграция на здравните
специалисти.
Сред набелязаните мерки за по-бързото преодоляване на негативната
тенденция са увеличаване броя на обучаваните кадри, заплащането на труда,
доверието към здравните специалисти и здравеопазването като цяло, както и
подобряване условията на труд.
12. Проведе се официален прием в Русенската света Митрополия
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров беше част от
традиционния прием на Русенската света Митрополия. Той се организира по
инициатива на Негово Високопреосвещенство Наум и се в провежда на 19
октомври в деня на Св. Преподобни Йоан Рилски Чудотворец.
На днешната дата Русенският митрополит отбелязва и своя рожден ден.
Г-н Григоров изказа благодарност на Негово Високопреосвещенство Наум
за духовното развитието на региона ни.
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В поздравителния адрес на областният управител към митрополит Наум се
казва:
„За мен е истинско удоволствие и чест да Ви поздравя по случай Вашия
рожден ден, който съвпада и с честването на деня на Свети Преподобни Йоан
Рилски чудотворец, закрилник на българския народ!...
Нека Вашата всеотдайност и човеколюбие продължат да бъдат като лъч,
огряващ пътя напред и освобождаващ нас миряните от ежедневните ни терзания!“
Да засвидетелстват своето уважение към празника присъстваха и
представители на държавната и общинска власт, свещеници, културни,
обществени, образователни дейци от епархията и други официални лица.
13. Благодарствено писмо от българската общност в Йорет де Мар
Благодарствено писмо от председателя на Асоциация ПРИСТА и директор
на Българското съботно училище „Възраждане“ в Йорет де мар, Каталуния,
Испания получи областният управител на област Русе г-н Галин Григоров.
Писмото е в знак на благодарност за сътрудничеството и оказаното
съдействие пред Държавната агенция за българите в чужбина по повод
обезпечаване по-доброто функциониране на учебното заведение.
Областният управител е уверен, че родолюбците в Йорет де Мар ще
продължат и занапред да милеят за родината и българската духовност.
14. Нов сервизно-технически комплекс на „Скания“
Днес, 20.10.2017 г., на територията на област Русе беше открит нов
сервизно-технически комплекс на „Скания България“.
Сред официалните гости бяха изпълнителният директор на компанията гн Петър Дончев, заместник областният управител на област Русе г-н Валентин
Колев, заместник-кметът по устройство на територията на община Русе г-н
Димитър Наков и други. На церемонията присъства лично и главният
изпълнителен директор на „Скания“ за България и Румъния г-н Хокан
Сундстрьом.
Г-н Колев благодари за поканата и поздрави гостите с откриването на
новия сервизен център. Той също така изрази увереност, че комплексът ще се
развие успешно и ще допринесе за просперитета на областта.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес на г-н Дончев
от името на областния управител на област Русе г-н Галин Григоров, в който се
казва:
„…Уверен съм, че с присъщите Ви воля и ентусиазъм ще продължите да
работите за създаването и внедряването на иновативни и устойчиви решения в
областта на българския бизнес!...“.
15. Обсъждат бъдещите перспективи пред членството в Европейския съюз
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в
откриването на българо-румънски трансграничен форум „10 години членство в
ЕС: бъдещи перспективи“. В приветственото си слово той отбеляза значението на
Съюза за икономическия и социален просперитет на държавите-членки и особено
за последно приетите при разширяването през 2007 и 2013 г.
Г-н Григоров подчерта и важността на Асоциация „Еврорегион Данубиус“
за развитието на трансграничните отношения в региона Русе – Гюргево.
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Настоящият форум е организиран съвместно от Информационното бюро
на Европейския парламент в България и това в Букурещ. Основната цел по време
на събитието в „Малката Виена“ е да се направи равносметка от членството на
присъединилите се през 2007 г. България и Румъния към ЕС, както и да се обмени
опит относно предстоящите представителства на Съвета на ЕС от двете държави.
Модератор на събитието е журналистката от Bulgaria ON AIR Мартина
Ганчева, а сред участниците в дискусията са български и румънски членове на
Европейския парламент, съответно г-н Андрей Новаков и г-н Георги Пирински,
както и Виктор Бощинару и Мария Грипини.
Сред официалните гости са още заместник-кметът по европейското
развитие на община Русе д-р Страхил Карапчански, председателят на Общински
съвет Русе чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректорът на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ проф. д-р Велизара Пенчева и множество други официални лица.
16. 50 години авиогарнизон Щръклево
Днес, 21.10.2017 г., в Пленарна зала на община Русе се отбеляза 50
годишния юбилей на авиогарнизон Щръклево.
Сред гостите на събитието беше и лично командирът на ВВС генералмайор Цанко Стойков, заместник областният управител на област Русе г-н
Валентин Колев, народни представители и граждани.
Заместник областният управител благодари за поканата и приветства
присъстващите. Г-н Колев отправи пожелание към всички бивши и настоящи
военнослужещи за здраве, като подчерта, че всеки един от тях трябва да бъде горд
от това, което е правил и продължава да прави за родината. Той припомни пред
аудиторията значението на летището в миналото и изрази увереност, че то отново
в най-скоро време ще функционира според новите условия, в които се развива
българската държава.
Г-н Колев връчи поздравителен адрес на председателя на инициативния
комитет и последен командир на авиобазата в Щръклево полк. о.р. Ковачев от
името на областния управител на област Русе г-н Галин Григоров, в който се
казва:
„…Бъдете все така пример за личност, отдадена на родолюбие и
доблестност! Съхранявайте и предавайте на идните поколения стремежа за
свобода и неприкосновеност на родината!
17. Проведе се ежегодният фестивал „Талантът възраст няма“
Днес, 21.10.2017 г., в зала „Филхармония“ се проведе традиционния
фестивал на любителското изкуство „Талантът възраст няма“. Той се организира
ежегодно от Съюза на пенсионерите 2004 г. Русе.
Сред гостите на събитието беше и заместник областният управител на
област Русе г-н Валентин Колев.
Той благодари за поканата и пожела на участниците здраве и все така
несломим дух. Г-н Колев изрази още и увереност, че с прояви като днешната
животът на хората от третата възраст се превръща в още по-пълноценен и
изпълнен с вълнуващи моменти.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес на
председателя на Съюза на пенсионерите 2004 – Русе инж. Казаков от името на
областния управител на област Русе г-н Галин Григоров, в който се казва:
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„…Използвам приятния повод, за да изразя още веднъж своето уважение и
респект към Вас за всеотдайността, с която работите за благото на хората от
третата възраст!
Към всички Вас отправям моите най-искрени пожелания за здраве и бодър
дух! Бъдете усмихнати и не спирайте дори за миг да се забавлявате!“
В инициативата участваха множество колективи на възрастните хора от
общините на територията на Русенска област и от други крайдунавски градове.
18. В Две могили обсъждаха членството на България в ЕС
Днес, от 13:30 ч., в гр. Две могили областният управител на област Русе гн Галин Григоров участва в обсъждания, свързани с 10-та годишнина от
членството на България в Европейския съюз и предстоящото родно
председателство на Съвета на ЕС.
В Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ беше представена
презентация във връзка с опита и резултатите от членството на България в
Европейския съюз, как работи Съюза и какво всъщност представлява
ротационното председателство на Съвета на ЕС.
Специално внимание беше отделено на факта, че през 2017 г. освен 10
години от членството на България в Европейския съюз, преди 60 години са
подписани Римските договори, които са основоположника Европейската
икономическа общност и съответно Европейския съюз.
Беше подробно разгледан и историческия контекст, в който се заражда
Съюза.
Важен аспект в представената информация бяха икономическите и
социални ефекти, резултат от членството на България в ЕС. Сред най-важните,
които бяха споменати е установяването на общия пазар, където хора, стоки,
услуги и капитали могат да се движат свободно. По този начин се създават
условия за и стабилност на европейските граждани.
Акцентира и се на възможността България да е част от единния пазар на
500 милиона европейски граждани, нарастването на частните инвестиции с над
22% към края на 2016 г., както и получения достъп до средства от Европейския
съюз в размер над 9 млрд. евро за програмния период 2007 – 2013 г. От социалните
ефекти бяха изтъкнати осигуряването на повече работни места, стабилните
публични финанси, достъпа до програми за образователен обмен на студенти и
млади хора, както и много други. Акцентира се и на това, че към края на 2016 г.
броят на заетите лица в родната икономика се е увеличил с 15.2%, благодарение
на средствата от първия програмен период, което означава близо 390 хил. заети
повече.
Пред широката публика беше представена и институционалната структура
на Европейския съюз.
Също така се презентира същността на ротационното председателство и
основните функции по време на него и общите приоритети на програмата на
Триото Естония – България – Австрия.
Друг аспект, който беше представен е фокуса на българското
председателство, насочен върху измеренията за сигурност и стабилност,
Европейската перспектива на Западните Балкани, предприемачество и иновации,
свързаност и сближаване и младите хора като бъдещото на Съюза.
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Участниците в събитието имаха възможност да изгледат и няколко
видеоклипа, касаещи институционалната структура на Съюза и ползите от
членството.
Домакин на събитието беше кметът на община Две могили Божидар
Борисов, а сред официалните гости бяха заместник областният управител на
област Русе г-н Свилен Иванов, председателят на Общинския съвет Две могили
г-н Айдън Карамехмедов, заместник-кмета на община Две могили г-жа
Красимира Русинова, жители и гости на общината.
Г-н Божидар Борисов акцентира на факта, че и благодарение на
осигурените средства по Европейски фондове е достигнато настоящото състояние
на развитие на общината, като са реализирани проекти в областта на
образованието, инфраструктурата, социалните дейности и др.
Програмата завърши с изява на солистите на детско вокално студио
„Кейси“ и група по спортни танци при Център за подпомагане на личностното
развитие Две могили. Областният управител г-н Галин Григоров връчи подаръци
на всеки от изпълнителите.
19. Отбелязваме век от гибелта на капитан Бардаров
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в
тържественото честване по случай 100-годишнината от смъртта на капитан
Христо Бърдаров и загиналите воини от 19-ти пехотен Шуменски полк.
Възпоменанието се проведе в родния град на капитана, гр. Разград. Г-н Григоров
положи венец и цветя пред Военния паметник и пред паметната плоча и барелефа
на капитан Бърдаров.
Областният управител отбеляза, че на днешната дата отдаваме почит към
подвига на тези, които в състава на българската армия са отстоявали свободата и
обединението на разпокъсана България. Той припомни, че по време на Първата
световна война българските воини отбиват сами атаките на Съглашението на
фронт, дълъг повече от 400 км., простиращ се от планините на Албания до устието
на река Места. Г-н Григоров спомена още, че кръвопролитните сражения при
Мокра поляна са пример за това как нашата армия е отстоявала националните
интереси.
Честването се провежда под патронажа на кмета на община Разград д-р
Валентин Василев.
Сред официалните гости бяха още областният управител на област Разград,
народни представители, кметове на общини, почетният председател на
Инициативния комитет проф. д.ф.н. Георги Бърдаров, който е племенник на
капитан Бърдаров, председателят на ЦС на СОСЗР генерал – лейтенант Златан
Стойков и секретарят Централната контролна комисия на СОСЗР полковник
Кирил Парапанов.
Програмата за честванията включва още провеждане на Вечер на бойната
слава.
20. Обсъдиха европейската гражданска инициатива в Бяла
Днес, от 14:00 ч., в гр. Бяла областният управител на област Русе г-н Галин
Григоров участва в публично обсъждане във връзка с десетата юбилейната
годишнина от членството на България в Европейския съюз и предстоящото родно
председателство на Съвета на ЕС.
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В Народно читалище „Трудолюбие 1884“ беше представена презентация
относно ползите за България от членството й в ЕС, институционално
функциониране на Съюза и смисъла на ротационното председателство на Съвета
на ЕС.
Специално внимание беше отделено на това какво представлява
европейската гражданска инициатива. На местните жители беше подробно
разяснено как функционира поканата към Европейската комисия, която може да
предложи законодателство по въпроси, които са от първостепенно значение за тях
и по които ЕС има законодателни компетенции. Беше разяснено, че дадена
гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне един милион граждани
на ЕС от най-малко 7 от общо 28-те държави-членки като във всяка от тези 7
държави се изисква достигането на минимален брой поддръжници. Инициативата
може да бъде подкрепена от всички, имащи право на глас при изборите в
Европейския парламент, т.е. 18 годишна възраст с изключение на Австрия, където
възрастта за гласуване е 16 години.
Пред аудиторията беше представен и механизма за финансиране на
Европейския съюз.
Аспект, който се открои в представената информация бяха
икономическите и социални ефекти, които е породило членството ни в ЕС. Сред
най-важните, които бяха споменати са възможността икономическите субекти да
са част от единния пазар на 500 милиона европейски граждани, нарастването на
частните инвестиции с над 22% към края на 2016 г., както и получения достъп до
средства от Европейския съюз в размер над 9 млрд. евро за програмния период
2007 – 2013 г. Акцент беше поставен и върху социалните ефекти, изразяващи се
най-вече в осигуряването на повече работни места, стабилните публични
финанси, достъпа до програми за образователен обмен на студенти и множество
други. В презентацията беше споменато и, че към края на 2016 г. броят на заетите
лица в родната икономика се е увеличил с 15.2%, благодарение на средствата от
първия програмен период, което означава близо 390 хил. заети повече.
Пред широката общественост беше подробно представена и
институционалната структура на Европейския съюз, като се направи ясно
разграничение между структурите в „институционалния триъгълник“ на ЕС, а
именно Съвет на ЕС, Европейски съвет и Съвет на Европа.
Също така беше разгледано и ротационното председателство и основните
функции, които страната ни ще поеме по време на него. Детайлно бяха
представени и приоритетите пред предстоящото председателство, насочени върху
измеренията за сигурност и стабилност, Европейската перспектива на Западните
Балкани, предприемачество и иновации, свързаност и сближаване, както и
младите хора като бъдещото на Съюза.
Домакин на събитието беше кметът на община Бяла г-н Димитър Славов, а
сред официалните гости бяха заместник областният управител на област Русе г-н
Свилен Иванов, председателят на Общинския съвет Бяла г-н Мариан Антонов,
заместник-кмета на община Бяла г-н Евгени Димов, кметове на населени места от
района на община Бяла, жители и гости на града.
Програмата завърши с изява на децата от детска градина „Пролет“ и
танцова формация „Фламинго“. Кметът на Бяла г-н Димитър Славово връчи
награди на изпълнителите.
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21. Областна епизоотична комисия ще проведе извънредно заседание
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия
ще проведе извънредно заседание на 26.10.2017 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в Зала 1
на Областна администрация Русе.
Повод за заседанието е влошената епизоотична обстановка в страната по
отношение на болестта Инфлуенца по птиците (грип) и необходимостта от
предприемане на спешни мерки за предотвратяване разпространението на
заболяването на територията на цялата страна.
На заседанието ще бъдат обсъдени и мерки за предотвратяване
разпространението на болестта Африканска чума по свинете.
22. Проведе се заседание във връзка с влошената епизоотична обстановка
Днес, 26.10.2017 г., се проведе заседание на постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия. То беше водено от г-н Свилен
Иванов, заместник областен управител на област Русе.
Повод за свикване на заседанието беше влошената епизоотична обстановка
в страната по отношение на болестта Инфлуенца по птиците (грип) и спешната
необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението
на заболяването на територията на цялата страна.
По време на заседанието бяха обсъдени и мерки за предотвратяване
разпространението на болестта Африканска чума по свинете.
С цел предпазване и недопускане възникване и разпространение на
заболяванията Инфлуенца по птиците и Африканска чума по свинете на
територията на област Русе, Областна дирекция по безопасност на храните в гр.
Русе ще бъде приведена в състояние на повишена епизоотична готовност. Също
така ще се извършва постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на
мерките за био сигурност в птицевъдните и свиневъдните обекти, като кметовете
по населени места и собствениците на птицевъдни и свиневъдни обекти ще бъдат
перманентно информирани за актуалната епизоотична обстановка.
На заседанието бяха набелязани и специфични мерки относно превенцията
на инфлуенцата по птиците и африканската чума по свинете.
Във връзка с неразпространение на грипа по птиците се реши да се
извършват проверки с представителите на орнитоложките, ловно-рибарските
дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви
мигриращи птици. Предвижда се недопускане излизането на птици извън
дворовете на стопаните и контакт между домашни и диви птици, съхраняване на
фуража в закрити помещения и да се извършва засилен контрол при
транспортирането и придвижването на птиците, както и предприемането на
засилени мерки за проследяване движението на птиците.
Относно предотвратяване разпространението на африканската чума по
свинете беше взето решение за незабавно информиране на официален
ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, промяна на здравния
статус, поведение и изменения, открити по вътрешните органи при първична
обработка на отстреляните диви свине. Освен това ще се извършва перманентен
контрол по отношение на обезвреждането на остатъчни количества хранителни
отпадъци от кетъринг на плавателните съдове, идващи от страни, в които е
установено заболяването. На заседанието беше гласувано още да бъдат
предприети засилени мерки за проследяване движението на домашни свине и по-

14

строг контрол на личния багаж на пътници, идващи от страни с установена
африканска чума.
Предвид изострената епизоотична обстановка в страната кметовете на
общините на територията на област Русе незабавно трябва да организират
свикването на общински епизоотични комисии.
От Областна дирекция по безопасност на храните представиха подробни
презентации относно начина на разпространение и рисковете от птичи грип и
африканска чума по свините.
23. Българо-румънската земеделска група ще заседава в община Гряка,
Румъния
Съвместната българо-румънска земеделска работна група ще заседава на
31 октомври от 9.30 ч. в община Гряка, Румъния. Членовете ще се запознаят с
мерките за популяризиране на общата селскостопанска политика и Националната
програма за местно развитие. Предвидено е посещение на детска градина и
църква, рехабилитирани по програмата.
Заседанието се организира от Окръжен съвет Гюргево, Областна
администрация Русе, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен
Бизнесцентър „Данубиус“ - Гюргево.
24. Официално посещение на датския посланик при област Русе
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров прие в кабинета
си Н. Пр. Сьорен Якобсен, посланик на Кралство Дания в Република България.
В опознавателната среща участва и заместник областният управител на
област Русе г-н Свилен Иванов.
По време на срещата бяха обсъдени множество въпроси, касещи
възможностите за инвестиции от датска страна на територията на региона. В тази
връзка, г-н Григоров подчерта, че регионът е естествен логистичен център, поради
географското си разположение и се отличава с добре развита железопътна и
сухопътна инфраструктура. Възможностите за развиване на бизнес се подсилват
и от наличието на воден плавателен път. Посланикът акцентира и на факта, че
повече от 70 000 туристи ежегодно посещават България, както и това, че над 50
датски компании са инвестирали в различни сфери на родната икономика. От своя
страна областният управител посочи възможностите за развитие не само на
черноморски туризъм, а и на планински, селски, градски и културен, което ще
допринесе за просперитета и на по-малките населени места.
Не беше подмината и темата за трансграничното сътрудничество в
региона. Областният и заместник областният акцентираха на отличните
трансгранични отношения между градовете от двата бряга на река Дунав,
изразяващи се в множество съвместни дейности. Не на последно място беше
отбелязано и значението на близостта на летището в Букурещ за русенци.
Н. Пр. Якобсен прояви интерес и към подготовката за предстоящото
българско председателство на Съветна на ЕС. Областният управител го увери, че
събития, свързани с ползите от членството ни в Съюза и бъдещото
председателство се провеждат не само на територията на столицата, а и в помалките населени места във всяка от областите.
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В края на срещата Н. Пр. Якобсен изрази изключителната си
удовлетвореност, че има възможност да опознае отблизо региона на Русе, който
и в Дания е известен с богатото си културно и историческо минало.
Гостът и домакините обсъдиха възможността за установяване на по-тесни
връзки между област Русе и Дания.
В края на тази първа визита участниците изразиха убедеността си, че тя ще
подпомогне по-нататъшното сътрудничеството между двете страни.
25. Инициатива за популяризиране на възможностите за местен туризъм
Днес, 31.10.2017 г., в зала 1 на Канев център се проведе кръгла маса
посветена на ролята на Русенския университет за развитието на иновациите в
туризма, с участието на министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова.
Сред официалните гости беше и г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе.
По време на дискусиите г-н Колев отбеляза, че към Областния съвет за
развитие на област Русе има сформирана Постоянна комисия в областта на
културата и туризма. Сред целите, които си е поставила Областна администрация
Русе е популяризирането на различни възможности за развитие на туризма на
територията на областта.
В тази връзка, беше представена инициатива на експерти от „Регионално
развитие“ на Областна администрация Русе, целяща подобряване
информираността на хората за възможността за туризъм в област Русе.
Инициативата включва събиране на данни за наличната леглова база в
населените места, в т.ч. хотели, къщи за гости и др. места за настаняване, както и
културни, исторически, археологически и др. атракциони в близост до местата за
настаняване, които могат да бъдат посещавани от туристи. Също така при
възможност ще бъде включен още точен адрес на обекта и данни за контакт, GPS
локация на обектите и актуален снимков материал.
Събраната и обобщена информация към момента е локализирана върху
персонализирана Гугъл карта. Върху нея ще могат да се разглеждат както обекти,
за които в Гугъл има налична информация за местоположение, така и такива,
които са идентифицирани и добавени от екипа на Областна администрация, като
е поставен акцент върху малките населени места.
Освен това са нанесени туристически обекти, паметници и мемориали,
природни забележителности, музеи, храмове, читалища и места за настаняване.
Необходимо е да се отбележи, че картата все още е в процес на разработка
и актуализация. Идеята е интерактивната картата да бъде публикувана на
интернет страницата на Областна администрация Русе през 2018 г.
По време на днешното събитие беше подписан и меморандум за
сътрудничество между Русенския университет и Министерството на туризма.
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