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1. Земеделската група ще се включи в традиционния празник на ябълката
Съвместната българо-румънска земеделска работна група ще заседава на 2
септември от 9.30 ч. в с. Екзарх Йосиф, община Борово. Членовете ще вземат
участие в традиционния Празник на ябълката, който се провежда ежегодно.
Делегациите от българска и румънска страна ще се включат във всички
съпътстващи мероприятия, включени в програмата на фестивала.
Заседанието се организира от Областна администрация Русе, кметство
Екзарх Йосиф, Окръжен съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и
Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.
2. Валентин Колев почете загиналите в освободителната война при
Кацелово
Заместник областният управител на Русе г-н Валентин Колев участва в
ритуал по отдаването на почит на загиналите войни в Руско-турската
освободителна война при селата Кацелово и Горно Абланово. В приветствието си
той отбеляза, че именно сраженията тук са ключов етап за победния край на
войната, така както всяка капка пролята кръв е допринесла за това. Г-н Колев
подчерта, че присъствието на събитието на народния представител Светлана
Ангелова, на представители на Областна администрация Русе и всички останали
е израз на почит към паметта на хората, дали живота си за свободата на България.
Възпоменанието беше уважено и от временно изпълняващия длъжността
генерален консул на Руската федерация в Русе г-н Иван Юриевич.
Събитието се организира от кметството в село Кацелово, община Две
могили и Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Заместник областният управител Валентин Колев връчи и поздравителни
адреси от името на областния управител г-н Галин Григоров на г-н Божидар
Борисов, кмет на община Две могили, на г-н Иван Николаев, кмет на село
Кацелово и на председателя на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва майор о.р. инж. Димитър Вълков, в които се казва:
„... Вие възкресявате спомена за героите, които творят вечността на нашия
народ, защитавайки българския национален идеал. Смъртта на хилядите знайни и
незнайни бойци, пожертвали себе си в името на майка България е повод за
национална гордост и самочувствие! Да пазим, да помним и да предаваме по найдостоен начин, завещаното от храбрите ни предци!...”
Възпоменателното честване се състоя на 02.09.2017 г. в местността „Нови
лозя” пред Паметника на загиналите руски войни в освободителната война 1877
– 1878 г.
3. Свилен Иванов откри нетрадиционно заседание на земеделската група
Нетрадиционно беше поредното заседание на Съвместната българорумънска земеделска работна група, което се проведе на 2 септември в с. Екзарх
Йосиф, община Борово. То беше открито от заместник областния управител
Свилен Иванов и ръководено от заместник председателя на Окръжен съвет
Гюргево и председател на ротационен принцип на групата Лучиан Корозел. За
добро управление и принос в работата на трансграничната земеделска група, г-н
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Иванов връчи значка и удостоверение на г-н Илия Данев, кмет на село Екзарх
Йосиф и домакин на събитието.
Г-н Данев изказа благодарност, че точно тук и в Деня на ябълката се
провежда заседание на земеделската група. Той подчерта, че това ще обогати
трансгранична дейност на населеното място и сподели, че вече са побратимени с
Гюргевската община Скиту. С гордост сподели, че единствено тук се провежда
Празник на ябълката, на който се представят повече от 26 произвеждани сорта
ябълки. Общата площ с ябълкови масиви в област Русе е 107,67 хка.
Конкретни резултати и постижения отчетоха от Съюза на Дунавските
овощари, който от 2014 г. до сега е обединил 351 производители от областите
Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и
Бургас с обща площ близо две хиляди хектара. Доминиращи сортове ябълки са
Флорина, Грени Смит, Мелроуз и Бел Голдън.
Председателят на заседанието г-н Корозел отбеляза, че запазването на
наследството от овощни градини, поддържането и повишаването на биологичната
стойност и производствения им потенциал, защитата на околната среда, водите,
почвите и опазването на екосистемите и биоразнообразието „принадлежат” на
производителите, а местните власти трябва да ги подкрепят. Между належащите
мерки за съживяване на селското стопанство, могат да бъдат посочени: групиране
на дребните фермери в сдружения, намиране на решения за поливната система,
насърчаване на информационни кампании и обучение на малките земеделски
производители в съответствие с новите реалности. Технологиите за създаване и
поддържане на насажденията могат да се финансират както чрез европейски
фондове, така и чрез държавните субсидии, които да трансформират овощните
градини от източник за прехрана в източник на съществени приходи за местната
общност.
Добре организираната празнична програма, атрактивното представяне на
местни сортове ябълки, увлекателните разнообразни тематични състезания,
оживената дискусия по време на заседанието утвърдиха впечатлението, че
празникът е уникален и значим както за съхранение и развитие на местните
традиции в ябълкопроизводството, така и като цяло за стимулиране
производството на екологично чисти и качествени плодове.
По време на практическата част двете делегации се включиха в празника.
Г-н Свилен Иванов поздрави жителите и гостите на Екзарх Йосиф и пожела тази
инициатива да се обогатява и популяризира.
Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Окръжен
съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен
Бизнесцентър „Данубиус“.
4. Валентин Колев взе участие в откриването на фестивала „От Дунав до
Балкана”
На 02.09.2017 г. в град Борово беше открито десетото юбилейно издание
на фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана”.
Фестивалът е със състезателен характер и цели да съхрани и популяризира
танцовото изкуство, българската народна песен, традициите и обичаите, присъщи
за българина.
Сред официалните гости бяха г-н Пламен Нунев, народен представител от
19-ти МИР – Русе и г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област
Русе.
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Г-н Колев благодари на кмета за отправената покана и създадената
организация. Той отправи пожелания към участниците за все така бодър дух и
изрази почит пред всеотдайността им за запазване на българщината.
Г-н Колев връчи поздравителен адрес на кмета на община Борово г-н
Валентин Панайотов от името на областния управител на област Русе г-н Галин
Григоров, в който се казва:
„...За поредна година, Вашата община се превръща в средище на
българщината, на фолклорното многообразие, на таланта и ентусиазма на
изпълнителите, на красотата и уникалността на родните ни носии и богатството
на традициите ни. Фолклорът вълнува, защото в него се преплитат различни
видове изкуство – слово, музика, танц, вокално пеене, облекло и др. Благодарение
на благородните Ви усилия, тази магия оживява отново днес, завладява
публиката, покорява сърцата и е мост към по-достойното ни бъдеще като
българи...”
Мероприятието се организира от народното читалище „Искра 1898” и е под
патронажа на кмета на община Борово. То ще продължи два дни и е част от
програмата, посветена на 33-та годишнина от обявяването на Борово за град.
Събитието ежегодно събира повече от 2000 участници от Северна
България.
5. Валентин Колев участва в откриването на празниците на Ветово
На 01.09.2017 г. от 19:30 ч. на площада в гр. Ветово с концерт на Мая
Нешкова беше даден старт на честванията по повод Празниците на Ветово.
На официалното откриване присъстваха д-р Андриан Райков, народен
представител от 19-ти МИР – Русе и г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе. Г-н Колев приветства жителите и гостите на града и им
пожела да бъдат здрави и изпълнени с енергия, така че активно да участват в
развитието на общината, превръщайки я в още по-добро място за живот.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес на кмета на
община Ветово г-н Георги Георгиев от името на областния управител на област
Русе г-н Галин Григоров, в който се казва:
„...Усилията и усърдието на ръководството на общината, на
администрацията и на всички граждани да запазите ценното от миналото, да го
обогатявате и развивате, заслужават уважение! С амбиция и приемственост,
продължавайте да съхранявате традициите и историята си, предавайте ги с любов
на бъдещото поколение и градете авторитета на родния си край. Заедно работете
за по-доброто бъдеще на това кътче от Дунавската равнина, чиято история датира
от дълбока древност!...”
Празниците на град Ветово през 2017 г. се отбелязват от 1 до 3 септември,
като дните са съпътствани от редица прояви, включващи концерти на открито,
изложба на екзотични птици, народни борби и множество други изяви.
6. Работещите в „Каолин” ЕАД отпразнуваха професионалния си празник
На 02.09.2017 г., в централата на предприятието „Каолин” ЕАД в гр.
Сеново, беше отбелязан професионалният празник на работещите в миннодобивната промишленост. Лично г-н Роберт Линдеман, председател на Надзорния
съвет на предприятието, беше домакин на тържеството. Той запозна официалните
лица с дейностите, постигнатите резултати и бъдещите намерения за инвестиции.
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В дългогодишната си история дружеството преминава през различни етапи
като днес е част от „Кварцверке Груп” и заслужено заема челно място сред
водещите производители на индустриални материали. „Каолин” ЕАД е и
първостепенен източник на суровини за производство на стъклени и керамични
продукти в България и Югоизточна Европа.
Сред официалните гости бяха народните представители от 19-ти МИР –
Русе г-жа Светлана Ангелова, г-н Пламен Нунев, д-р Андриан Райков, заместник
областния управител на област Русе г-н Валентин Колев и ректора на Минногеоложкия университет проф. д-р Любен Тотев.
Г-н Колев връчи поздравителен адрес от името на областния управител на
област Русе г-н Галин Григоров на г-н Линдеман-Берк, в който се казва:
„...Сред приоритетите на предприятието са още добра социална политика,
популяризиране на професионалното образование и подкрепа на редица
благотворителни каузи. Всичко това говори за корпоративна култура и
ангажираност, за силно мотивирани и отговорни хора, които са в основата на
успеха на „Каолин“ЕАД…
Желая на Вас и на всички заети в този важен за България отрасъл здраве,
благополучие и сполука! Дните Ви да са изпълнени с повече човешки радости и
топлина!…”
7. Институциите координират дейността си
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и заместник
областният управител г-н Валентин Колев посетиха общините Иваново, Две
могили, Борово и Бяла. Посещението беше с цел запознаване на място с
последиците от изключителното природно явление (силни ветрове и обилни
валежи), случило се на 3 срещу 4 септември 2017 г. на територията на областта и
координиране на действията на местната власт, екипите на „Енерго-Про“,
„Водоснабдяване и Канализация“ ООД Русе по отстраняване на авариите в
енергопреносната мрежа, водоснабдителната и канализационните системи и
почистване на пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа. Според
събраната сутринта на 5 информация, споменатите 4 общини са най-тежко
засегнати, а частични поражения са констатирани и в останалите общини Ветово,
Русе, Сливо поле и Ценово.
Общата констатация е, че последствията от природното бедствие са
сериозни. Най-видимо за силата на природните стихии може да се съди по
обстоятелството, че 6 метални стълба на далекопроводи в района на ДЗС Русе и
Образцов чифлик са изтръгнати от основите си. За възстановяване на ситуацията
работят екипи на предприятието „Мрежи високо напрежение“ Русе.
Всички екипи на „Енерго-Про“ са мобилизирани и работят активно по
отстраняване на установените аварийни ситуации, в резултат на което към 16:00
ч. голяма част от населените места са вече с възстановено електроснабдяване, с
което е осигурено и водоподаването към съответните населени места.
Създаде се организация за постоянна информираност по отношение
работата на екипите, резултатите от нея и оказване на необходимото съдействие.
8. 132 години обединена България
На 6-ти септември, пред Паметника на загиналите през Сръбскобългарската война на площад „Александър Батенберг“, с тържествена церемония
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беше отбелязана132-та годишнина от Съединението на Княжество България и
Източна Румелия.
Сред официалните гости бяха г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов,
заместник областни управители на област Русе, г-н Пламен Стоилов, кмет на
община Русе, г-н Страхил Карапчански, заместник-кмет на община Русе, зам.кметът на община Гюргево Йонут Чака, Н.В.Пр. Русенски митрополит Наум,
временно изпълняващия длъжността генерален консул на Русия в Русе г-н Иван
Юриевич, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общински съвет
Русе, проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет, народни
представители, преподаватели, свещеници и др.
Празнично слово произнесе г-н Валентин Колев, който се обърна към
присъстващите с думите:
„…По своя смисъл Съединението е политически, държавнически и
исторически акт, сътворен не от тайната дипломация на Великите сили и
сложните им геополитически интереси, а от отдадеността на националната кауза,
смелостта, достойнството и честта на народа ни.
Съединението е своеобразен завършек на многогодишните просветни,
църковни и революционни борби на българите, а значимостта и мащаба на този
акт се изразява в това, че на картата на Европа отново се появява държавата
България…
Убеден съм, че и сега, в дни на изпитания и предизвикателства за страната
ни, като жители на най-европейския град на България, в едно с всички други
български граждани, ще вложим своите усилия да продължим стремежа на
предците ни за утвърждаване на българската държавност. Нека никога не
забравяме, че „Съединението прави силата“ и всички заедно да направим така, че
нашите деца да израстват в просперираща и спокойна България!
Пазете и носете в сърцата си идеалите и ценностите, завещани от нашите
герои, защото те са повод за национална гордост и самочувствие!
Бъдете здрави и вярвайте в собствените си възможности!...“
Заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен в чест
на Съединението на България, отслужи Н.В.Пр. Русенски митрополит Наум,
заедно със свещеници от Русенската Митрополия.
По традиция, в края на церемонията бяха положени венци и цветя в знак
на преклонение.
9. 33 години от обявяването на Борово за град
На 05.09.2017 г. в град Борово беше отбелязана 33-та годишнина от
обявяването на населеното място за град.
Сред официалните гости бяха народните представители от 19-ти МИР –
Русе г-н Пламен Нунев, г-жа Светлана Ангелова и д-р Андриан Райков, заместник
областните управители на област Русе г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов,
директора на Агенцията по заетостта г-н Драгомир Николов, ректора на Русенски
университет „Ангел Кънчев“ проф. д-р Велизара Пенчева, председатели на
общински съвети, общински съветници, кметовете на общините Русе, Ценово и
др.
Г-н Колев връчи поздравителен адрес на кмета на община Борово г-н
Валентин Панайотов от името на областния управител на област Русе г-н Галин
Григоров, в който се казва:
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„...Приветствам множеството реализирани идеи през годините в културно,
социално и икономическо направление. Те са доказателство за последователен
труд, професионализъм и отдаденост на развитието на региона!
Вярвам, че с присъщите Ви последователност, принципност и постоянство
ще продължите да работите за просперитета на община Борово!
Отбелязвайки по подобен вълнуващ начин обявяването на Борово за град,
спомняйки си историята и присъщите за региона традиции, Вие давате пример на
идните поколения!...“
Събитието завърши с празничен концерт на Райна и Краси Радков.
10. Предстоящо заседание на епизоотичната комисия
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия
ще проведе извънредно заседание на 08.09.2017 г. (петък) от 14.00 ч. в Зала 1 на
Областна администрация Русе. Тема, която ще бъде обсъждана, е „Изисквания
към регламентирани пазари за животни, хуманно отношение към животните на
пазарите, организация на проверки на всички регламентирани и
нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР”.
11. „Играем чисто. България е един отбор”
На 08.09.2017 г. от 11:00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще
се проведе информационна работна среща, на която ще бъдат представени
постигнатите резултати, целите и приоритетите на кампанията „Да изчистим
България заедно“.
Областна администрация Русе отново ще се включи в инициативата, която
ще стартира с първото есенно почистване на 16 септември тази година.
12. На 16 септември заедно за по-чиста България
Днес, 08.09.2017 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
информационна работна среща във връзка с кампанията „Да изчистим България
заедно“, ръководена от г-н Валентин Колев, заместник областен управител на
област Русе.
В нея взеха участие експерти от Общински администрации и институции
в област Русе и други заинтересовани страни.
Г-н Колев благодари на всички за активното им участие в
миналогодишната кампания и изрази убеденост, че и в бъдеще това начинание ще
провокира включването на все повече организации, граждани и представители на
различни структури.
От старта си през 2012-та година досега каузата „Да изчистим България” е
получила подкрепата на над 1 355 000 доброволци от цялата страна.
За първи път лидерската позиция с най-голям брой доброволци през 2016
г. завоюва Русе с 10 637 души, следвани от доброволците в Пловдив – 10 622 и в
Силистра – 10 491. В кампанията взеха участие 39 училища от областта, за което
Регионалното управление на образованието заслужава благодарност.
От информацията представена от г-жа Лилия Георгиева от Областна
администрация, стана ясно, че близо 8000 души са участвали в над 150
организирани акции в горски територии, природни паркове, резервати,
забележителности и зони за отдих и туризъм, като са събрали над 150 тона
отпадъци от „белите дробове” на България.
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Най-много фирми и администрации се включиха в почистването на
областите Силистра, Русе, Бургас и Пазарджик.
Акцентът на срещата беше създаването на подходяща организация за
провеждане на предстоящото на 16.09.2017 г. есенно почистване.
През тази година, основният партньор на проекта „Да изчистим България
заедно” е отново Министерството на околната среда и водите. Чрез
Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, ще
бъдат подкрепени усилията на всички доброволци, които ще се трудят на
територията на 265 общини от 28 области.
С избора на спортна концепция на инициативата се роди и амбицията на
организаторите да се представи чистенето като отборна игра и състезание между
отделните български региони. Всеки регион ще бъде участник в състезанието за
събиране на зелени точки на картата, като всяко изчистено и маркирано място се
брои за точка. Всяка добра практика, споделена на карта, която елиминира
боклука по интересен и различен начин след Деня на голямото почистване, също
носи актив в турнира. На картата на кампанията, доброволците ще могат да
отбележат местата, които са почистили. Победител в състезанието е областта,
събрала най-много зелени точки в края на кампанията.
Материалите и бюджетните облекчения ще се предоставят директно на
общините, участващи в кампанията.
За справедливото отчитане приноса на различните институции и
организации за постигане целите на Кампанията „Да изчистим България заедно“
в Областна администрация ще се събират и обобщават по определен ред
предадените от участниците данни.
В заключение г-н Валентин Колев увери, че Областна администрация Русе
изцяло подкрепя инициативата и подчерта, че е необходимо да сме понастоятелни в изпълнението на закона и наредбите, да сме по-безкомпромисни
към гражданите, които замърсяват, за да не се налага да почистваме кампанийно.
13. Хуманно отношение към животните на територията на област Русе
Днес, 08.09.2017 г., в Областна администрация Русе се проведе заседание
на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия, в
изпълнение на Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по
безопасност на храните на тема “Изисквания към регламентираните пазари за
животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на
проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с
общините и представители на МВР”.
Заседанието беше председателствано от заместник областния управител гн Свилен Иванов, а основание за провеждането му е постъпилият трети доклад
за сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към животните на
пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организация за
защита на животните „Анималс Ейнджълс“.
След представената от Областната дирекция по безопасност на храните
информация, членовете на комисията приеха следните мерки:
Кметовете на общини в област Русе да организират свикването на
общинските епизоотични комисии;
Да се организират и извършат проверки на регламентираните и
нерегламентираните пазари за животни, съвместно с органите на ОДМВР и
представители на съответните общини;
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Да не се допуска продажба на животни на ежеседмичните пазари,
организирани в населените места.
14. След 42 години храмът „Всех Святих“ отново отвори врати
От днес жителите и гостите на град Русе ще имат възможност да се
поклонят във възстановения след 42 години храм „Всех Святих“.
Сред присъстващите на церемонията по официалното откриване бяха
Негово Светейшество Българският Патриарх и Софийски митрополит Неофит,
Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум, министър
председателят на Република България г-н Бойко Борисов, областният управител
на област Русе г-н Галин Григоров, заместник областните управители г-н
Валентин Колев и г-н Свилен Иванов, кметове, заместник кметове, дипломати,
свещеници от България, Румъния, Русия и Украйна, ктитори на храма, членове на
сдружението за възстановяване на църквата, множество граждани, миряни и гости
на града.
Сред наградените за принос към изграждането на светата обител е и г-н
Галин Григоров, който от своя страна удостои с плакет Негово
Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум за принос в развитието на
духовния облик на област Русе и за подпомагане съграждането на Божия храм
„Всех Святих“. Той връчи и поздравителен адрес на митрополит Наум, в който се
казва:
„…Вярвам, че съграждането на тази Божия обител, останала в народната
памет, е преоткриване на още един път към Светото Спасение! Да не забравяме,
че вярата е светлина, която лесно може да бъде загасена от бурите на историята,
но стремежът към правдата и любовта към истината, изконните християнски
ценности, спомогнаха отново да бъде възстановена църквата „Всех Святих“ –
символ на нашия град…
Съхранявайте и предавайте на идните поколения родолюбието и
моралната устойчивост, тъй като вярата винаги е утвърждавала единството на
българите, независимо от границите, които са ги разделяли!...“
15. Програма за енергийна ефективност на област Русе за периода 2017-2020
г.
В изпълнение изискванията на чл.12 от Закона за енергийната ефективност
е разработена Програма за енергийна ефективност на област Русе за периода
2017-2020 г.
Коментари и бележки по така изготвения документ могат да бъдат
изпращани на електронен адрес: governor@ruse.bg в срок до 21.09.2017 г.
16. Представиха проект lena в община Иваново
На 12.09.2017 г. в община Иваново се проведе среща по проект LENA за
развитие на местната икономика и запазване на природните богатства по
течението на река Дунав. Проектът е стартирал на 01.01.2017 г. и обединява
усилията на 13 партньори от 7 Дунавски държави, сред които и община Иваново.
Основната цел е да се засилят съвместните подходи и политики за опазване и
устойчиво използване на защитените територии по поречието на реката.
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Сред официалните лица на събитието бяха г-н Валентин Колев, заместник
областен управител на област Русе, г-н Пламен Дончев, зам.-кмет на община
Иваново, г-жа Райна Попова от WWF България, представители на ДПП „Русенски
Лом“, РИОСВ, събирачи на билки, жители и гости на общината. В срещата
участваха още и г-жа Кристен Палм от WWF Унгария и представители на фирми
от чужбина за изкупуване на лечебни растения.
Г-н Колев поздрави участниците с добре дошли на територията на област
Русе и подчерта, че държавната подкрепа е от съществено значение за опазването
на уникалното природно наследство, което имаме. Заместник областният пожела
на всички присъстващи успех в инициативата.
17. Почетоха загиналите при изпълнение на служебния си дълг
пожарникари
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в
ритуала по поднасяне на венци и цветя, и отдаване на почит пред паметника на
загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари. Той се обърна
към присъстващите с думите:
„…Именно в днешния ден отдаваме почит на тези, които не успяха да
отново видят семействата си. Всички те са хора, съзнателно избрали тази
професия, момчета силни, отговорни и смели!
Вярвам, че хората разбират и оценяват подвига на загиналите, а и това,
което всеки от Вас продължава да прави.
Бих искал да изкажа благодарност и на всички – бивши и настоящи
огнеборци, не просто защото сте избрали тази професия, а и заради цената, която
всеки от вас е платил за избора си. С преживените рискове и за жалост – с
непрежалимата загуба на колеги и приятели, днес имате пълното право да се
гордеете със своята професия и с пътя, който сте извървели в нея.
Нека още веднъж да си спомним за хората, на които разчитаме в критични
за нас моменти. Нека техният пример бъде порив на вдъхновение за всички ни!
Благодаря Ви, че Ви има!“
Сред присъстващите да засвидетелстват своята почит и уважение бяха
още: Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, Наталия
Кръстева, заместник-кмет „Комунални дейности“, Теодор Атанасов, директор на
ОДМВР, Димитрър Чорбаджиев, директор на Регионална дирекция „Гранична
полиция“, Димитър Павлов, директор на Регионална дирекция “Пожарна
безопасност и защита на населението“ и други официални лица.
Проявата се организира ежегодно и е част от честванията на
професионалния празник на българските пожарникари, които се провеждат през
„Седмицата на пожарната безопасност“.
Посмъртно със заповед на Министъра на вътрешните работи Валентин
Радев с почетен знак на МВР беше удостоен Николай Елефтеров Николаев,
загинал при изпълнение на служебния си дълг на 18.08.2017 г.
По време на церемонията, със заповед на Красимир Ципов, зам.-министър
на МВР и на Николай Николов, директор Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ бяха наградени и служители за принос при
изпълнението на професионалните си ангажименти.
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18. Приветствие от областния управител за откриването на новата учебна
година
За мен е удоволствие да Ви поздравя с началото на новата учебна година!
Първият училищен звънец за всеки от нас е наситен с топлина и вълнение!
15-ти септември е символ на родното училище, което е било и винаги ще
бъде люлка на мъдрост, познание, грамотност и добро възпитание. Именно
просветното дело е един от
факторите, които напомнят на света за
съществуването на българския народ. Днес, продължавайки традициите да се
борим за повече знания, ние съхраняваме българщината и сме достоен член на
Обединена Европа!
Бъдете здрави, вдъхновени и смело преоткривайте нови светове!
Нека поривът на българския учител никога не стихва и бъде лъч светлина,
освобождаващ от най-тежката заблуда – незнанието!
19. Граждански организации с интерес към оперативните програми
Зала 1 се оказа тясна за желаещите да се запознаят с отворените процедури
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Провеждащата се
инициатива е част от успешната съвместна дейност между Областна
администрация Русе и Областния информационен център. Събитието беше под
формата на информационна среща, на която бяха поканени и се отзоваха
членовете на Областните обществени съвети за прозрачност и гражданко
наблюдение, за социално включване на хората с увреждания и на хората от
„Третата възраст”.
Г-жа Попова, началник на отдел „Административен контрол и регионално
развитие“ откри и модерира срещата. Тя увери присъстващите, че за Областна
администрация партньорството с гражданското общество има съществено
значение, доказателство за което е и подкрепата към трите областни обществени
съвета.
Изключително интересно бяха представени процедурите от г-жа Габриела
Стефанова, експерт комуникации и информация в Областния информационен
център. Тя презентира двете отворени процедури „Развитие на социалното
предприемачество” и „Подкрепа на предприемачеството”, по които
финансирането на проектни предложения е 100 % от Програмата.
Основен акцент беше поставен на допустимите бенефициенти и дейности
по проектните предложения. Беше обърнато внимание, че отново всички
документи ще се подават по електронен път.
На поставените въпроси от участниците, свързани с изискванията за
банкова гаранция, сроковете за верифициране на извършените разходи, най-често
допусканите грешки – основание за налагане на финансови корекции и др.,
отговори г-жа Камелия Маханян, управител на ОИЦ Русе.
20. Областна администрация Русе част от отбора в голямото чистене
Тази година Областна администрация отново ще се включи активно в
цялостната организация на кампанията „Да изчистим България заедно”. Големият
интерес към стартиращата информационната среща, изразената готовност на
институции, бизнес и неправителствени организации и заявеното участие на
общините са индикатори за повишена мотивация и готовност за участие в
масовото почистване.
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Очаква се доброволците в инициативата да маркират почистените от тях
зони в картата на кампанията (http://daizchistim.bg) като посочват броя на
участниците, името на организацията, обема на почистената площ и прикачват
снимки преди и след почистването.
За справедливото отчитане приноса на различните институции и
организации
в Областна администрация ще се приема на e-mail:
governor.rr@ruse.bg информация за крайните резултати от почистването и за
проведени съпътстващи събития.
21. Първия училищен ден уважиха областният управител и заместниците
му
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в
тържественото откриване на новата учебна година в Професионалната гимназия
по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.
Г-н Григоров приветства преподавателите и учениците, като им пожела
здраве, множество сбъднати мечти и много нови приятелства.
В словото си той отбеляза още:
„… Може би някои от Вас ще станат архитекти, инженери, дизайнери,
компютърни специалисти или строители. Вашият осъзнат избор на специалност
налага необходимостта от качествено образование за Вашата последваща добра
реализация.
И това не е важно само за Вас самите, тъй като посредством професията си
ще определяте бъдещето на този град, регион и на държавата ни!
Това, което Вашите учители ще Ви предадат като знание, ще определи
дали ние като нация сме готови да посрещнем предизвикателствата на
бъдещето…“
Заместник областните управители също се включиха в отбелязването на
първия учебен ден. Г-н Валентин Колев присъства на откриването на учебната
година в ОУ „Отец Паисий“, а г-н Свилен Иванов уважи празника в Средно
училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“. Двамата поздравиха
учителите и учениците и връчиха на директорите поздравителни адреси от името
на областния управител.
Поздравителни адреси бяха изпратени и до други училища в Русе.
22. Областният управител се срещнаха с посланик Стефано Балди
Днес, областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговите
заместници Валентин Колев и Свилен Иванов взеха участие в среща с посланика
на Италия Н.Пр. Стефано Балди, която е част от програмата на териториалното
посещение на Конфиндустрия България в Русе.
В срещата се включиха още г-н Пламен Стоилов, кмет на община Русе, гжа Даниела Шилкова, зам.-кмет на община Русе, г-жа Мария Луиза Мерони,
председател на Конфиндустрия България, г-н Адриано Орланди, управител на
МБМ Металуърк ООД и представители на Сдружение на италианското
предприемачество в България.
Бяха обсъдени редица въпроси, свързани
с трудовата заетост,
подготовката на кадри, възможностите за инвестиции в региона, както и
последващо успешно и ползотворно сътрудничество.
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Областният управител изрази задоволство от възможността да се запознае
с посланик Балди и гостите от Италия, подчертавайки, че тази среща ще е основа
за едно добро бъдещо партньорство.
23. Европейски фитнес ден и европейски ден на спорта в училище
Бихме искали да предоставим на Вашето внимание информация относно
две предстоящи събития от Кампания NowWeMOVE 2017 г., която е подкрепена
от Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и
спорта, Министерството на здравеопазването, различни институции, общини и
др.
Европейската кампания NowWeMOVE България е с визия, в която
секторът “спорт за всички” намира начини за сътрудничество с други сектори за
увеличаване нивото на физическа активност в цялата страна.
Кампанията се координира в България от Сдружение „БГ Бъди активен“ от
2014 г., което има натрупан опит в сферата на промоцията на укрепваща здравето
физическа активност, работа с млади хора в различни програми и проекти, с цел
образование чрез спорт.
През месец септември предстои да бъдат реализирани следните събития:
Европейски фитнес ден – European Fitness Day и FlashMOVE – 27.09.2017
г.
Инициативата има за цел да покаже важността от физическа активност и
разнообразието на видовете физическа активност. Събитието е покана към фитнес
центрове и спортни клубове от всякакъв тип да отворят вратите си и да
допринесат за превръщането на този ден в „най-активен ден“ в Европа.
Европейски ден на спорта в училище – European School Sport Day –
29.09.2017 г.
Това е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред
учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове
физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към
училището“ за всеки участник и има за цел да се включат колкото може повече
деца и ученици, училища и организации.
Амбицията на организаторите е да се променят нагласите и културата на
хората, за да станат по-активни в ежедневието си, да провокира интереса на
младите към по-здравословен начин на живот чрез спорт и да популяризират
ползите от него.
Безспорно, възпитанието във физическа активност изгражда спортсменски
дух, дисциплина и уважение към другите, насърчава хората да бъдат социално
отговорни, което е предпоставка за стабилно и отговорно общество.
Подробна информация за инициативата може да намерите на сайта на
Сдружение „БГ Бъди активен“: www.bgbeactive.org.
24. Бъзън чества 90 години народно читалище „Светлина 1927“
На 16.09.2017 г. в центъра на село Бъзън беше отбелязан деветдесет
годишният юбилей на Народно читалище „Светлина 1927“.
Сред официалните гости бяха г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе и г-жа Мануела Симеонова, експерт от Регионален
център „Читалища“ – Русе и член на Върховния съвет на Съюза на народните
читалища в България.
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Г-н Колев благодари за отправената покана и пожела на всички
присъстващи здраве като основа за всяко тяхно дело. Той изрази почит към
неуморния труд на жителите на Бъзън за опазване на българските традиции и
памет.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес на
председателя на читалищното настоятелство г-жа Катя Георгиева от името на
областния управител на област Русе г-н Галин Григоров, в който се казва:
„…Дейността, която развивате като културно-просветна организация,
посветена на съхранението на традициите и устрема за опазване на родната памет,
е повод за гордост!...
Нека ентусиазмът Ви никога не стихва! Бъдете все така всеотдайни на
читалищната дейност, защото нуждата от духовност е все по – осезаема в
съвременното общество!“
Събитието се реализира с подкрепата на община Русе чрез Програма
„Култура“ в направление „Малки творчески проекти“.
Поздравителен адрес беше изпратен и от кмета на община Русе г-н Пламен
Стоилов.
25. Второ издание на международния маратон Русе – Гюргево
Днес от 11:00 часа пред Съдебната палата на Русе беше даден за втори
пореден път старта на международното бягане на Свободния дух „Русе –
Гюргево“. Събитието е уникално, тъй като се провежда на територията на две
държави – България и Румъния, а всеки от участниците трябва да пробяга 15-те
км. между центровете на градовете Русе и Гюргево. Участваха повече от 200
състезатели от 11 държави в т.ч. от България, Румъния, Италия, Франция, Кения,
Мароко и др.
Сред официалните гости бяха главният секретар на Министерството на
младежта и спорта г-н Асен Марков, основните организатори лекоатлетите г-жа
Анелия Нунева и г-н Евгени Игнатов, областният управител на област Русе г-н
Галин Григоров, заместник областните управители г-н Валентин Колев и г-н
Свилен Иванов, народният представител от 19-ти МИР г-н Пламен Нунев,
множество жители и гости на града.
В края на маратона в гр. Гюргево г-н Свилен Иванов награди
победителката в категория жени до 50 годишна възраст г-жа Николета Джордан.
Събитието се организира от Спортен лекоатлетически клуб „Дунав“, гр.
Русе и Община Русе. То е включено в календара на Европейската федерация по
лека атлетика.
26. Над 10000 души от област Русе в кампанията „Да изчистим България
заедно“
Днес, 16.09.2017 г., ръководство и служители на Областна администрация
Русе заедно с Асоциация „ВиК“ почистиха района от Понтон № 8 по посока Музея
на транспорта. Друга група от Областната администрация в партньорство с
представители на Международно дружество „Елиас Канети“ почистиха двора на
родната къща на Канети в Русе.
Към 14:30 ч. в най-мащабната доброволческа инициатива у нас,
кампанията „Да изчистим България заедно“, на територията на област Русе са се
включили повече от 10000 души. Изключителна инициативност са проявили
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фирми, ведомства, училища и неправителствени организации от региона. Също
така е необходимо да се подчертае факта, че много граждани излязоха в днешния
ден да почистят около блоковите пространства, където живеят. Предварителните
данни сочат, че и тази година активността е изключително висока.
27. Игнат Канев посети областна администрация Русе
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговите
заместници г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов се срещнаха с г-н Игнат
Канев. Строителният предприемач и дарител Игнат Канев беше приятно
изненадан от служителите на Областна администрация Русе, които го посрещнаха
с аплодисменти. Видимо развълнуван, той благодари за топлото отношение, след
което посещението му продължи в кабинета на областния управител.
Срещата е част от програмата за посещение на г-н Канев в България. На
нея присъстваха още г-н Николай Проданов, заместник-министър на
правосъдието и чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, председател на Общински
съвет Русе.
Г-н Григоров приветства г-н Канев с добре дошъл и сподели, че е
изключително горд от възможността да се запознае лично с толкова достоен
българин.
В знак на уважение, областният управител подари на г-н Канев царски
кортик, гравиран с неговото име и изработен специално за него от известните
оръжейници братя Радулови.
28. Тържествено откриха новата академична година в русенската Алма
матер
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в
тържественото откриване на новата академична 2017-2018 година в Русенски
университет „Ангел Кънчев“. Той благодари за отправената покана на ректора
проф. д-р Велизара Пенчева и поздрави академичния състав и студентите. В
словото си областният управител отбеляза още:
„…В годините на развитието си, Русенският университет се превърна в
значим регионален и национален образователен център. Със своя нестихващ
ентусиазъм преподаватели и студенти утвърдиха Университета като водещо
висше учебно заведение в България и еталон за качествено образование,
неразделна част от европейската научно-изследователска общност!…
Скъпи студенти, независимо от това, че студентският живот изисква много
упорита работа, не забравяйте, че този период на обучение е съществен етап във
Вашето развитие като професионалисти в съответната специалност, така и в
личностен аспект…
Убеден съм, че оставайки в България сте направили достоен избор!…“.
Домакин на събитието беше проф. д-р Велизара Пенчева, а сред
официалните гости бяха строителният предприемач и виден дарител г-н Игнат
Канев, заместник-министърът на правосъдието г-н Николай Проданов, народни
представители от 19-ти МИР Русе, Н.В.Пр. Русенски митрополит Наум,
заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев, кметът на
община Русе г-н Пламен Стоилов и неговите заместници г-жа Наталия Кръстева
и д-р Страхил Карапчански, председателят на Общински съвет Русе чл.-кор. проф.
д.т.н. Христо Белоев, началникът на РУО Русе г-н Димитър Райнов, директорът
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на УМБАЛ Русе д-р Иван Стоянов, директорът на ОДМВР Русе г-н Теодор
Атанасов и други официални лица.
Тази година 1600 първокурсници прекрачват прага на Русенския
университет в 52 бакалавърски програми.
29. Областна администрация в подкрепа на европейския ден без загинали
на пътя
За втора поредна година по предложение на Европейската мрежа на
службите на пътна полиция TISPOL, 21 септември е обявен за Европейски ден без
загинали на пътя, който ще се проведе като полицейска операция под името
EDWARD – European Day Without A Road Death.
Институциите и партньорите подкрепящи инициативата на TISPOL са
повече от 80 и сред тях са министерства, държавни агенции, областни
администрации, общини, фондации, медии и др.
Мотото на тазгодишната операция, посветена на Европейската седмица на
мобилността (16-22 септември) е СПАСИ ЖИВОТИ! и се подкрепя от
Европейската комисия.
Благородната цел на организаторите е да се привлече вниманието на
водачите да са по-внимателни на пътя и чрез споделената от всички нас
отговорност и солидарност да се намали стряскащата статистиката за загинали
хора по пътищата на Европа, както и в нашата страна.
Включването на България в операцията е стъпка към намаляване броя на
ранените и загиналите от инциденти на пътя и ще ни нареди до държавите
запазили повече човешки животи!
Нека заедно заявим своята съпричастност и ангажираност,
популяризирайки 21 септември като Европейски ден без загинали на пътя!
Информация:
https://www.mvr.bg/press/актуална-информация/актуалнаинформация/актуално/преглед/актуално/edward-2017 - на този адрес може да
намерите всички подробностите за инициативата;
http://roadsafetydays.eu/ - за желаещите да се регистрират и подкрепят
инициативата;
ангажиментът може да бъде деклариран и с подписването на обещание за
подкрепа на деня без загинали на пътя на адрес: https://projectedward.eu/, а в
социалните медии може да се изпращат и подходящи видео записи
(#ProjectEDWARD);
Същевременно на адрес https://vimeo.com/226122883 е публикуван слайд
за представяне на проекта, преведен на български език, който може да бъде
ползван изцяло и на части за популяризиране на EDWARD сред обществеността.
30. Осветиха новото детско отделение в УМБАЛ Русе
На 20.09.2017 г. беше официалното откриване и освещаване на новото
отделение по Педиатрия в УМБАЛ Русе. То е изградено изцяло със средства,
дарени от фондация „Игнат Канев“.
На тържественото откриване присъства и областния управител на област
Русе г-н Галин Григоров, който приветства присъстващите и им пожела крепко
здраве и сили. В словото си той отбеляза още:
„... Бих искал да изкажа своята искрена признателност към г-н Игнат
Канев. Благодаря Ви за това, че правите нашия регион и то не само град, а и област
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едно по-добро място за живот! Без Вашата подкрепа и съпричастност това трудно
би се случило…
Уважаеми лекари и сестри,
Безспорно, днешният ден е повод за гордост и удовлетворение за всеки от
Вас, защото усилията Ви са възнаградени. Вашето призвание да помагате на найценното – децата ни, е достойно за уважение!..“.
Областният управител и неговите заместници подариха икона на Св.
Пантелеймон, който да бди над делата и да дарява с духовна сила всички.
Домакин на събитието беше д-р Иван Стоянов, а сред официалните гости
бяха строителният предприемач и дарител г-н Игнат Канев, главният секретар на
министерството на здравеопазването г-жа Елена Маркова, заместник областните
управители на област Русе г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов,
председателят на Общински съвет Русе чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев,
заместник-кметовете на община Русе г-жа Наталия Кръстева, г-н Иван Григоров
и други официални лица.
При откриването бяха наградени и децата, чийто рисунки красят
новооткритото детското отделение в Русенската болница.
31. „Светът, видян през очите на две жени“ събра ценители на изкуството в
Русе
На 19.09. 2017 г. от 17:00 ч. в Зала „Русе“ на Регионалния исторически
музей областният управител г-н Галин Григоров откри изложбата „Светът, видян
през очите на две жени“. Той изказа благодарност на г-жа Лили Ганчева и на екипа
на историческия музей за организирането на подобно културно събитие, което
допринася за обогатяването и развитието на приятелските взаимоотношения
между народите на България и Румъния.
Сред официални гости бяха комисар Димитър Павлов, директор на
Регионална дирекция „Пожарна безопасност“, г-жа Ренета Рошкева, заместник
директор на Регионалния исторически музей, представители на румънски
културни институции и местната власт. Поздравителни адреси бяха получени от
името на кмета на община Русе г-н Пламен Стоилов и проф. д-р Велизара
Пенчева, ректор на РУ „Ангел Къчнев“.
Събитието се организира от изпълнителния директор на Асоциация
„Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева и е част от честванията по повод
Независимостта на България.
Експозицията включва 54 произведения на изкуството, изработени от
Петра Шербанеску и Симона Делиу.
Г-жа Шербанеску има над 26 годишен трудов стаж като уредник по
проблемите на изкуството в Окръжния музей „Теохари Антонеску“ Гюргево. В
момента работи като учителка по рисуване към Народно училище за изкуства и
занаяти Гюргево и Културен център „Йон Виня“.
Г-жа Делиу по професия е лекар, завършила факултета по обща медицина
и фармация „Карол Давила“ в Букурещ, а рисуването се е превърнало в нейно
хоби. Сред любимите й методи е съчетаването на пластично с декоративно
изкуство, използвайки камък и дърво.
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32. Горно Абланово празнува с Игнат Канев
На 21.09.2017 г. беше отбелязан празникът на село Горно Абланово.
Домакин на събитието беше кметът на селото г-н Росен Иванов, а сред
официалните гости бяха г-н Игнат Канев, директорът на Агенцията по заетостта
г-н Драгомир Николов, заместник областният управител на област Русе г-н
Валентин Колев, председателят на Общински съвет Русе чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев, представители на Генералното консулство на Русия в гр. Русе,
кметът на община Борово г-н Валентин Панайотов, председателят на Общински
съвет Борово г-н Пламен Симеонов, кметове на общини от населените места на
територията на община Борово, експертът от Регионалния център „Читалища” –
Русе и член на Върховния съвет на Съюза на народните читалища в България гжа Мануела Симеонова, жители и гости на Горно Абланово.
Г-н Колев приветства присъстващите и пожела здраве и дълголетие на г-н
Канев. Заместник областният управител каза, че жителите на село Горно
Абланово могат да бъдат горди с г-н Канев, който преди всичко е родолюбив
човек с добра душа.
Кметът на селото обяви, че от следващата година празникът на Горно
Абланово ще се чества на 6 октомври – рождената дата на г-н Канев.
Програмата продължи с концерт на народната певица Николина
Чакърдъкова и Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци.
33. Игнат Канев връчи дипломите на отличниците на випуск 2017 г.
Днес, в Канев Център на Русенския университет, се състоя Тържествена
промоция на випуск 2017 година.
Събитието уважиха г-н Игнат Канев, заместник областният управител на
област Русе г-н Валентин Колев, председателят на Общински съвет Русе чл.-кор.
проф. дтн Христо Белоев, д-р Страхил Карапчански, зам.-кмет на Община Русе,
г-жа Лили Ганчева, изпълнителен диркетор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“, много преподаватели, работодатели и близки на абсолвентите.
Проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет, отправи
поздравление към випускниците от името на Академичното ръководство.
В своето приветствие към абсолвентите, г-н Валентин Колев се обърна с
думите: „… Вие имате прекрасната възможност за избор и вярвам, че този избор
ще е полезен за България. Сред нас е един голям българин, г-н Игнат Канев, чието
родолюбие и трудолюбие го правят такъв какъвто е той. Следвайте примера на
този голям родолюбец и бъдете полезни за България, където и да сте. На добър
път на всички Вас!...“.
Приветствия отправиха още бележития наш сънародник Игнат Канев, чл.кор. проф. дтн Христо Белоев и г-н Страхил Карапчански.
През 2017 г. се дипломират 870 бакалаври и магистри, като от тях 75 са
първенците на випуска и на различните специалности, пълните отличници са 15.
Отличниците на випуска получиха дипломите си лично от г-н Игнат Канев, а на
първенците на специалностите, дипломите връчи проф. д-р Велизара Пенчева.
След официалната част събитието продължи по факултети.
34. 109 години независима България
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в
тържествената церемония пред Паметника на Свободата в Русе по случай 109-та
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годишнина от Независимостта на България. В празничното си слово той се обърна
към присъстващите с думите:
„Скъпи съграждани,
…С този исторически акт страната ни става равностоен партньор в
европейските и световни дипломатически отношения, като получава полагащите
й се чест и достойнство както и възможността за стопански и културен подем.
България демонстрира едно зряло национално самосъзнание и
самочувствие и точно то е в основата на Великото дело и издигането на
националния ни престиж!
Случилото се през 1908 г. ни учи, че можем да успяваме, само когато сме
единни и имаме кауза, която да отстояваме.
109 години по-късно, ние, признателните потомци, пазим заветите на
нашите предци. Прекланяме се пред паметта и заслугите им!
Днес ние сме длъжни да защитаваме националните интереси и да
съхраняваме постигнатото, защото само така ще заслужим уважението на идните
поколения и ще бъдем достойни чада на Майка България!
Честит празник, скъпи братя и сестри! Да живе Свободна и Независима
България!“
Сред официалните гости на церемонията бяха г-н Игнат Канев, народни
представители от 19-ти МИР – Русе, заместник областните управители на област
Русе г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов, чл. кор. проф. дтн Христо Белоев,
председател на Общински съвет Русе, г-н Пламен Стоилов, кмет на община Русе,
г-н Йон Драгомир, кмет на община Гюргево, г-н Иван Григоров, заместник-кмет
на община Русе, общински съветници, г-жа Марина Сергунина, аташе в
Генералното консулство на Руската Федерация в Русе, жители и гости на града
ни.
Честването започна с почетен караул и тържествена музика, изпълнявана
от Общинския духов оркестър.
Благодарствен молебен беше отслужен от свещеници от Русенската
митрополия.
По традиция в края на церемонията пред Паметника на Свободата бяха
положени венци и цветя.
35. Съвещание за готовността на област Русе за предстоящия зимен сезон
На 27.09.2017 г. от 10:00ч. в зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе се проведе съвещание на областния управител на област Русе
г-н Галин Григоров с членовете на Щаба за изпълнение на областния план за
защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове,
кметовете на общини и ръководителите на ведомства и организации.
Съвещанието беше ръководено от областния управител г-н Галин
Григоров.
След изслушване на докладите на осемте общини и на всички институции,
имащи отношение по подготовката на област Русе за предстоящия зимен сезон
2017-2018 г., стана ясно, че се предприемат всички необходими мерки за реакция
при възникване на кризисни и екстремни обстоятелства на територията на
областта.
Беше обсъдена и гласувана заповед на областния управител за създаване
на организация и предприемане на превантивни мерки за намаляване на
последствията за населението, осигуряване нормалното функциониране на
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инфраструктурата, снабдяването, услугите и почистването на снежната покривка
по пътната мрежа през зимен сезон 2017-2018 г., както и цялостната подготовка
на областта при екстремални зимни условия.
Също така бяха взети решения, свързани с предприемане на необходимите
действия за сключване на договори за снегопочистване и/или зимно поддържане
на пътната мрежа, създаване на организация за проверка готовността на
договорираната снегопочистваща техника за поддръжка на Републиканската и
общинските пътни мрежи. Сред гласуваните предложения бяха и създаването на
организация за разпространение на информационни материали за оказване на
първа помощ при екстремна зимна обстановка, своевременно снегопочистване и
осигуряване подход към жилищата на болните на хемодиализа.
В срок до 24.10.2017 г. ще бъдат уточнени и всички детайли по създаването
на организация за преминаване на аварийни дежурни екипи през затворени пътни
участъци при усложнена зимна обстановка.
36. Нова възможност за заплащане на таксите за административни услуги
Областна администрация – Русе уведомява своите потребители, че считано
от 02 октомври 2017 година, ще могат да заплащат държавната такса за заявените
от тях административни услуги чрез ПОС-терминално устройство на гишето на
администрацията в центъра за административни услуги: гр. Русе, пл. „Свобода“
№ 6.
37. Заместник-министърът на труда и социалната политика на посещение в
Русе
На 28.09.2017 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе областният
управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговите заместници г-н
Валентин Колев и г-н Свилен Иванов проведоха работна среща с г-жа Султанка
Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика и нейния екип.
Темата касаеше демографските и социални проблеми на национално и
регионално ниво.
Г-н Григоров сподели, че преодоляването на демографската криза ще
насърчи инвестирането на повече средства в районите с постепенно намаляващо
население като по този начин ще се затвори спиралата обезлюдяване – спад на
инвестициите и изоставане на съответния регион. Това би намалило различията
между отделните региони.
По време на срещата бяха обсъдени приложими за региона форми на
взаимодействие и партньорство в социалната сфера, както и конкретни идеи за
повишаване на жизненото равнище на населението. Бяха презентирани и
възможности за ограничаване неравенствата в обществото чрез воденото на
социално-отговорен бизнес и националната политика в областта на социалната
икономика.
След проведената дискусия, експерти от страна на министерството на
труда и социалната политика ще очертаят силните и слабите страни и ще
систематизират насоки за действие, целящи повишаване на жизненото равнище и
справяне с демографския проблем.

21

38. Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за
подпомагане
Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за подпомагане
по следните направления:
1. По мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от ПРСР 2014 - 2020г.
срокът за подаване на заявленията за подпомагане е от 25 септември 2017г. до 31
октомври 2017г. в Областните дирекции на ДФЗ, съгласно Заповед № 03-РД/3240
от 8 септември 2017 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Бюджетът по
мярката е в размер на левовата равностойност на 56 859 510,50 евро. Финансова
помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват
доброволно петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така
и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за хуманното
отношение към едрите и дребни преживни животни.
Документите за ползване на сградите и помещенията, използвани за
нуждите на животновъдния обект, трябва да са за срок не по-малко от 6 години,
считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане. Земеделските
стопани, които заявяват подпомагане за свободно отглеждане на открито трябва
да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол
(ИСАК) и да осигуряват възможност за паша на заявените животни.
Заявленията за подпомагане/плащане трябва задължително да бъдат
придружени от удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137
от Закона за ветеринарната дейност, което се издава от Българска агенция по
безопасност на храните (БАБХ). Животните, обект на подпомагане по мярката,
трябва да са идентифицирани и въведени в системата за идентификация и
регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на
земеделските производители и в информационната система на БАБХ.
Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни
плащания за една животинска единица. Помощта се предоставя за максимален
срок от пет години при условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и
ангажиментите посочени в план-програмата, която е неразделна част от
заявлението за подпомагане.
Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по
мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14
„Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна
информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката ще бъдат
публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.
По извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете със заповед
№ 03-РД/3466 от 20.09.2017 г., от 27 септември 2017 г. се открива прием на
заявления за подпомагане по мярка "Изтегляне от пазара".
39. Русе ще бъде столицата на България за учене през целия живот
Министерството на образованието и науката организира третото издание на
Национални дни за учене през целия живот, които ще се проведат в Русе от 4 до
6 октомври 2017 г. Тази инициатива е част от общоевропейските усилия за
изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, както и за
изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014
– 2020 година.
В програмата са включени различни събития като изложение на
институциите за образование и обучение на възрастни, атрактивно представяне
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на придобити умения от възрастни обучаеми по различни професии, годишни
награди за принос, национален форум за обсъждане на напредъка в сектора и
формулиране на решения за подобряване на състоянието му, информационен ден
за популяризиране на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа
(EPALE) и др.
Стартът на Дните ще обяви г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на
образованието и науката по време на концерт-спектакъл, който ще започне в 17,30
ч. на 4 октомври 2017 г. в голямата театрална зала на Доходно здание, Русе.
Националните дни за учене през целия живот ще се проведат с активното
съдействие на областния управител на област Русе и кмета на община Русе.
Събитието се организира в рамките на проект „Националните
координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“,
който се изпълнява от Министерството на образованието и науката с финансовата
подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.
40. 142 години от подвига на Червеноводската чета
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров откри „Комитски
събор” в село Червена вода. Целта на събитието беше да се почете годишнината
от подвига на Червеноводската чета чрез предоставяне възможност на хората да
се докоснат до автентичния бит на четниците.
Честванията се провеждат от 2009 г. като тази година за първи път се
организира подобен събор, а идеята е от догодина проявата да се превърне в
национална.
Началото беше дадено днес в 11:00ч. в местния храм „Св. Архангел
Маихаил”, където беше отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите за
свободата на България и беше осветено знамето на Червеноводската чета.
След това от 12:00ч. на поляната до стадиона на с. Червена вода се състоя
и същинския събор, където бяха пресъздадени исторически моменти от
революционната дейност на четници и воеводи по време на борбата за
освобождение.
Програмата включваше още фолклорни певчески и танцови изпълнения,
както и музей на открито за стари оръжия и състезания по стрелба. Посетителите
имаха възможност да опитат и войнишка храна, приготвена по оригинални стари
рецепти.
Сред официалните гости беше и домакинът г-н Искрен Веселинов, народен
представител от 19-ти МИР Русе.
Събитието се провежда под егидата на областния управител на област
Русе, а организатори са ВМРО – Русе, Сдружение за патриотично и воинско
възпитание „Приказка за България“, НЧ „Гоце Делчев“, НЧ „Тома Кърджиев“ –
Червена вода и „Първа Русенска чета Ангел Кънчев”, кметство село Червена вода.
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