ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОСТЪПИЛИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ
БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА

Във връзка с получени в Областна администрация Русе благодарствени писма от
институции и граждани през календарната 2015 г., Ви информирам следното:
- В периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. в Областна администрация Русе са
постъпили 24 благодарствени писма от различни ведомства, организации, институции и
граждани;
- Създадена е практика благодарствените писма да се регистрират от определен
експерт в табличен формат, като в последствие се архивират.
Приложение: таблична справка с благодарствени писма за 2015 г.
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РЕГИСТЪР НА БЛАГОДАРСТВЕНИТЕ ПИСМА
№ по
ред
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Входящ №

Подател

Относно

Благодарности за популяризирането на
Министерството
на кампания на МЗХ и ИА по горите
04-00-75#2/06.01.2015 г.
земеделието и храните
„Национална седмица по засаждане на
живите елхички”.
Благодарности за оказаното съдействие в
провеждането и организирането на
Писмо, получено по ел.
МД „Елиас Канети”
граждански дебат на тема „Правата на
път на 11.02.2015 г.
хората с увреждания и скрити ли остават
техните проблеми за обществото”
Изразяване
на
удовлетвореност
от
резултатите от проведената Работна среща
с представители на институции, работещи
Български червен кръст
33-00-3#5/10.02.2015 г.
с търсещи и получили международна
Областен съвет - Русе
закрила лица, както и нелегални имигранти
и емигранти в Област Русе, проведена на
30 януари 2015 г.
Кристиян
Герчев
–
Благодарности
за
предоставената
37-00-7#66/17.03.2015 г. студент в РУ „Ангел
възможност за практика в ОА – Русе.
Кънчев”
Благодарности за цялостното съдействие и
Н.Пр.Шаул Камиса Раз –
подкрепа
при
организирането
и
26-00-1#14/26.03.2015 г. посланик на Посолството
провеждането на семинар „Иновации и
на Израел, София
земеделие в Израел”.
Благодарност
за
посрещането
и
Д-р Христо Грудев –
гостоприемството
по
време
на
27.04.2015 г.
Областен управител на
посещението им в Русе от 23 до 25 април
област Пловдив
2015 г.
Техен
изх.
№ Български
есперантски От името на делегатите и гостите на 67-я

Забележка

21/28.04.2015 г.

съюз

8.

92-00-29#3/28.04.2015 г.

Клуб
общество“

9.

08-00-8#273/05.05.2015 г.

Министерство на околната
среда и водите

10.

92-00-1#11/12.05.2015 г.

Регионален
КНСБ Русе

11.

92-00-22#2/14.05.2015 г.

Junior
Bulgaria

12.

15-00-26#2/21.05.2015 г.

Асоциация
„Водна
безопасност“ Бургас

28.05.2015 г.

Русенски
университет„Ангел
Кънчев”

13.

„Отворено

съвет

на

Achievement

конгрес на Българския есперантски съюз
изразяват благодарност за оказаното
съдействие
и
гостоприемство
за
провеждането на конгреса в Русе.
Благодарност
за
съдействието
и
партньорството при изпълнение на
дейностите по проект „Партньорства
2020“, финансиран по Програмата за
подкрепа на НПО в България.
Благодарност за участието на проведеното
заседание на междуведомствената работна
група на 25.03.2015 г. и подкрепата и
съдействието за създадената организация
за справяне с усложнената метеорологична
обстановка в страната.
Благодарност за незабавната реакция и
споделена съпричастност към проблема на
ИЗС
Образцов
чифлик
относно
преминаването му към РУ „Ангел
Кънчев“.
Благодарност за участие в инициатива
„Мениджър за един ден“ 2015 и връчен
сертификат.
Благодарност за подкрепата относно
създаването на документални филми с
образователна цел по дисциплината
„Водна безопасност“
Благодарност за оказана подкрепа при
провеждането на обществено обсъждане на
проекта на Закон за физическите лица и
мерките за подкрепа, състояло се на 11 май
2015 г.

14.

08-00-3#2/04.06.2015 г.

Русенски
университет„Ангел
Кънчев”

15.

10.06.2015 г.

Представителство
на
Европейската комисия в
България

15-00-14#6/01.07.2015 г.

Изпълнителна
агенция
„Електронни съобщителни
мрежи и информационни
системи“

16.

17.

18.
19.

Евелина Керчевапредставител
на
„Движение за
Техен № 26/11.07.2015 г. хармонично развитие на
човека“ и член на
„Българска федерация по
Го-Уейци-Бадук“
Държавна
агенция
24-00-30#16/20.07.2015 г. „Архиви“,
Отдел
„Държавен архив“ Русе
80-00-9#3/30.07.2015 г.

Николай Георгиев Милков

Благодарност за създадена организация и
участие в дебата с Експертната група на
Националната агенция по оценяване и
акредитация към Министерския съвет във
връзка с представения проект на
университета за акредитация на ново
професионално
направление
9.1
Национална сигурност.
Благодарност
за
подкрепата
и
съдействието по време на организацията
на гражданския диалог с първия
заместник-председател на Европейската
комисия г-н Франс Тимерманс, проведен
на 04 06.2015 г. в Канев център.
Благодарност за съдействието пред
ръководството на ВиК Русе относно
извършените ремонтни дейности на
компрометиран пътен участък между с.
Божичен и Съобщителен обект със
специално предназначение Русе 2.
Благодарност за оказаното съдействие и
подкрепа
при
провеждането
на
Републиканско първенство по ГО –
индивидуално и по двойки.
Благодарност за предоставяне на служител
по програми за заетост от „Бюро по труда“.
Благодарност за почистено речно корито в
с. Кошов

20.

04-00-42#8/20.08.2015 г.

Зам.-министър
на
културата, г-н Боил Банов

21.

61-00-3/02.09.2015 г.

БЧК Русе

22.

21-00-18/18.09.2015 г.

Русенски
университет
„Ангел Кънчев“

23.

24.

Благодарност за отличната организация за
представяне на област Русе по време на XI
Национален събор на българското народно
творчество в Копривщица, 7-9 август 2015
г.
Благодарност
за
съдействието
и
подкрепата пред Русенската метрополия за
разрешение
провеждането
на
фондонабирателна акция на територията
на русенските православни храмове.
Признателност на академичната общност
към дейността на Областния управител на
област Русе и лоялността като партньор на
Русенския университет.
Благодарност за организирана среща по
въпросите за сивия сектор в автомобилния
бранш.

Сдружение „Сервиз за
92-00-38#13/29.09.2015 г. качество в автомобилния
ремонт“
Полковник
Любомир
Техен
изх.
№
3- Вачев – Командир на Благодарност за подкрепата, оказвана на
3598/12.10.2015 г.
Центъра за подготовка на военнослужещите в гарнизон Русе
специалисти

