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1. Минута мълчание за жертвите на комунистическия режим
На 01.02.2016 г. в памет на кавалерите на съпротивата срещу тоталитаризма
Областният управител на Област Русе – доц. д-р Стефко Бурджиев, заедно със
заместник областния управител – Станимир Станчев, поднесоха венец пред
мемориалната плоча в градинката на площад „Оборище“ и запазиха минута мълчание.
За сведение: С решение от 19 януари 2011 г. Министерски съвет определя 1.02 за
Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. Тази година
се навършват 71 години от първите присъди на т. нар. Народен съд.
2. Зам. областния управител Станимир Станчев участва в българохоландския семинар
На 01.02.2016 г., в Русе се проведе семинар на тема „Ползата на сдружаването в
сектор „плодове и зеленчуци“, организиран от Посолството на Кралство Нидерландия с
подкрепата на Община Русе. Семинарът е част от серия събития в Румъния и България
по темите, свързани с организации на производители, организация на пазара, иновации
в производството и маркетинга в сектор „плодове и зеленчуци“.
На срещата присъстваха Емар Хемеке – земеделски съветник към Посолството
на Кралство Нидерландия за България, Румъния и Молдова, Станимир Станчев–
заместник областен управител на Област Русе, Наталия Кръстева – зам.-кмет
„Комунални дейности“ на Община Русе, представители на Областна земеделска служба
– Гюргево, ОД „Земеделие“ Русе и други заинтересовани страни и производители в
сектор „плодове и зеленчуци“.
В рамките на семинара беше представена платформата за взаимодействие и
иновации в градинарския сектор „Greenport VENLO“, а също така “Fresh Produce
Centre” („Център за свежа продукция“), който обединява производители на плодове и
зеленчуци с цел повишаване на ефективността на някои дейности, като стимулиране на
консумацията, повишаване на безопасността на храните, обмен на знания и иновации в
областта на производството, търговията и потреблението. Аудиторията беше запозната
още с кооператива за производство на домати Prominent, както и със създадената към
него академия за обучения и курсове за зеленчукопроизводители.
В панела за въпроси и отговори бяха коментирани възможностите за оказване на
реална
практическа
помощ
от
холандска
страна
на
българските
зеленчукопроизводители, форми на сътрудничество, насоки за бъдеща работа,
ефективни модели за коопериране, източници на финансиране на иновативни проекти,
пласмент на продукция и др.
3. Европейска седмица на предприемачеството
Днес, 04.02.02016 г., в Русе се състоя общоевропейско събитие, част от
инициативата Startup Europe Week, със съорганизатор Русенска търговскоиндустриална камара.
Събитието се провежда в седмицата 1-5 февруари в над 40 европейски страни и
над 200 града. Целта на срещата бе предприемачи и представители на бизнеса да се
срещнат с представители на организации и институции, работещи в подкрепа на
бизнеса и да се информират за конкретни възможности, които биха могли да получат в
подкрепа развитието на своята дейност.
В приветственото си слово заместник областният управител на Област Русе –
Станимир Станчев, постави ударение на това, че действително е много трудно да се
стартира бизнес от млади предприемачи. В този смисъл, „Ние като държава, регион и
дори местна власт сме длъжни към хората, които стартират дейност тепърва, имат идеи
и са добре образовани“, подчерта той.
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Станимир Станчев отбеляза непрестанния стремеж на Областна администрация
– Русе да подпомага бизнеса според възможностите си за взаимодействие и оказване на
влияние върху заобикалящата среда. В духа на това, че бизнесът е гръбнакът на една
икономика, Станчев отбеляза необходимостта както от политическа, така и от места
воля за облагородяване на средата, защото „всички ние сме преходни, а значимото е
това, което остава“.
В заключение, заместник областният управител изрази убеденост, че с общи
усилия предстои да бъдат създавани по-добри условия за развитие на Русенския регион.
„Ние сме местни патриоти и сме длъжни да вложим максимум усилия, за да вървим
напред, въпреки трудностите и предизвикателствата, с които се сблъскваме. Уверявам
Ви, че в лицето на Областна администрация – Русе ще намерите един предвидим,
работлив и достоен партньор“, завърши той.
Дневният ред продължи с презентация на Надежда Шанова – старши експерт в
отдел „Административен контрол и регионално развитие“ на Областна администрация
– Русе. Тя представи предприеманите мерки от страна на администрацията за
предприемачество и бизнес промотиране на национално ниво. В изложението си
Шанова информира за редица срещи, семинари и форуми, реализирани в полза на
бизнеса с подкрепата на Областна администрация – Русе. Тя обърна още внимание на
някои от основните приоритети, набелязани в Областната стратегия за развитие на
Област Русе, свързани с повишаване конкурентоспособността на малкия и средния
бизнес, развитие на икономика, основана на знанието, иновациите и новите технологии
чрез стимулиране на партньорства между научните институции, публичния и частния
сектор.
Последва презентация от Община Русе представена от Николай Симеонов –
младши експерт в дирекция „Европейско развитие“. Той презентира Русе, като
притегателно място за развитие на бизнес и мерките на общинско ниво за насърчаване
на малките и средни предприятия.
Екип на Областен информационен център – Русе запозна аудиторията с
възможностите за Европейско финансиране на бизнеса, а Стоян Янев – регионален
представител за Русе на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия, представи дейността на Агенцията с акцент върху Програмата
„Модерният бизнес“. Темата за образование за Зелено предприемачество представи
Стоян Фълджийски от Асоциация Екосистем Юръп.
4. Информационен ден в Добрич по програма V-A INTERREG
Днес, 05.02.2016 г., в гр. Добрич се проведе информационно събитие за
възможностите, които предлага втората покана за набиране на проектни предложения
по Програмата V-A INTERREG Румъния-България. Срещата се организира от
Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата РумънияБългария, в качеството си на Съвместен секретариат на Програмата.
Участие в събитието взеха доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на
Област Русе, Пенка Попова – началник на отдел „Административен контрол и
регионално развитие“ в Областна администрация – Русе, Лили Ганчева – изпълнителен
директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ и Тодор Петров – експерт проекти.
Срещата стартира с презентация на самата програма. Представено бе първо ниво
на контрол и процедури за съфинансиране на българските партньори. След кратка
пауза последва информацияза двете приоритетни оси по втората покана за набиране на
проекти, отворена от 15 октомври 2015 г. До 16:00 часа на 15 март 2016 г.
Бюджетът на втората покана за набиране на проектни предложения е 30.4 млн.
евро и се разпределя, както следва: Ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ с общо
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финансиране в размер на 17,7 млн. евро, и Ос 5 „Ефективен регион“ с общо
финансиране в размер на 12,7 млн. евро. С този бюджет Програмата подпомага
граничната зона на Румъния - България чрез финансиране на съвместни проекти с
трансгранично въздействие в следните окръзи и области: Констанца, Кълъраш,
Гюргево, Телеорман, Олт, Долж, Мехединци, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново,
Плевен, Монтана, Враца и Видин.
5. Работна среща степен на готовност на проектите по трансграничната
програма България – Румъния за периода 2014 – 2020 г.
На 10.02.2016г. под съпредседателство между г-н Стефко Бурджиев, Областен
управител на област Русе и г-н Думитру Гаврила, заместник председател на Окръжен
съвет Гюргево в община Хотареле, със съдействието на г-жа Лили Ганчева
изпълнителен директор на Еврорегион Данубиус се проведе работна среща между
кметовете на общините Хоталере, Гряка и Бъняса от румънска и Сливо полеи Ценово
от българска страна, на която бяха обсъдени проектни предложения по тематични оси 4
и 5 на Програмата ИНТЕРРЕГ V-А.
В конкретика бяха дискутирани дейностите, които всяка страна е планирала да
изпълни, както и разпределението на индикативните стойности по съответния бюджет.
Срещата, в която взеха участие и екипите на кметовете на посочените общини,
премина в дух на взаимно разбирателство и толерантност като в самия и край беше
договорено в до двуседмичен срок да се състои нова такава, на която следва да бъде
отчетен напредъкът по списването на проектите и изчистването на евентуални
проблемни въпроси.
Предвижда се по време на предстоящата среща да бъде подписано споразумение
за партньорство между общините Бъняса и Сливо поле.
6. Отчетно заседание на Регионалния координационен съвет за първична
профилактика на рака на маточната шийка
Днес, 12.02.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация – Русе бе свикан на
отчетно заседание Регионалният координационен съвет за първична профилактика на
рака на маточната шийка за Област Русе.
На срещата присъстваха представители на общините в Област Русе и служители
на Областна администрация – Русе.
Д-р Елка Юстиниянова – началник на отдел „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“ към Регионална здравна инспекция – Русе, представи отчет на
дейностите по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната
шийка в Област Русе за 2015 г.
Съгласно плана за работа са проведени 24 родителски срещи по програмата сред
родителите и момичетата от целевата група, 6 от които извън град Русе, с присъствали
общо 994 души.
От доклада на доктор Юстиниянова стана ясно, че се наблюдава постепенно
намаление на ваксинационния обхват през годините, като по данни на РЗОК Русе през
2012 година общият брой дози са 991, за 2013 г. – 497 дози, за 2014 г. – 424 дози
(имунизации в други възрасти по код 80 – 10 души), докато общият брой дози за 2015 г.
е 248 души.
От РЗИ – Русе споделиха, че родителите изразяват несъгласие с това, че
Националната програма ползва рекламните материали само на едната фирма,
производител на ваксината, но въпреки това към момента нагласите на родителите
спрямо проблема се запазват положителни. Проведени са и редица работни срещидискусии с родителите на 12- и 13-годишни момичета. Подготвена е текстова
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информация за електронните страници на училищата от Русенска област на тема „Рак
на маточната шийка“.
7. Областният управител на Област Русе на гости на царя за празника
„Трифон зарезан“
На 14.02.2016г. по стар български народен обичай се отбелязва празникът
„Трифон Зарезан“.
За да уважи традицията, Областният управител на Област Русе доц. д-р Стефко
Бурджиев, посети с. Екзарх Йосиф и гр. Борово от Община Борово, както и с. Пиргово
и с. Щръклево от Община Иваново.
Сред официалните гости на празника бяха още народните представители на 19ти МИР в 43-тото Народно събрание – Светлана Ангелова и Пламен Нунев, чл.-кор.
проф. Дтн Христо Белоев – председател на Общински съвет Русе, проф. Велизара
Пенчева – ректор на РУ „Ангел Кънчев“ и др.
Зарязвайки лозята, доц. д-р Бурджиев пожела за всеки дом здраве, плодородие,
качествено вино и много любов!
8. При Областния управител на Област Русе се проведе среща за обсъждане
на проекта на национална здравна карта
Днес, 15.02.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе работна
среща за обсъждане публикувания проект на Национална здравна карта на
електронната страница на Министерството на здравеопазването.
Участие в обсъждането взеха доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на
Област Русе, Станимир Станчев – заместник областен управител, д-р Маргарита
Николова – директор на Регионална здравна инспекция – Русе, д-р Искра Генева – зам.директор на РЗИ Русе, Калоян Копчев – директор на Районна здравноосигурителна
каса, представители на регионалната лекарска колегия в Русе, управители на лечебни
заведения и служители на общинските администрации в областта.
По време на срещата бяха откроени несъответствията между подадената
информация от Областната комисия за разработване на Областна здравна карта,
работата на Комисията към Министерството на здравеопазването за изготвяне на
Националната такава и публикуван на страницата на здравното министерство проект на
Национална здравна карта.
Основните изводи от направения сравнителен анализ сочат, че са увеличени
терапевтичните легла за сметка на специалности, които нямат необходимия кадрови и
структурен потенциал. Намалени са работещи с висок процент използваемост
терапевтични легла, като например кардиология с 19 легла и пневмология и фтизиатрия
с 12 легла. По отношение на хирургичните легла също се констатира намаление с 38
легла спрямо работещи специалности, в т.ч. хирургия, съдова хирургия, урология,
пластична хирургия. Намалени са също така физиотерапевтичните легла, въпреки
високото им ниво на компетентност, като от съществуващите 140 легла в Националната
здравна карта са предвидени само 68 легла. В следствие на това се създават
предпоставки за влошаване достъпа на населението до този вид медицинска помощ и
закриване на отделението по физикална и рехабилитационна медицина за деца.
Съществуващите към момента психиатрични легла са намалени с 43 легла, като
липсва яснота как са разпределени по нива на компетентност и по болници.
Предвидените в Националната здравна карта за областта легла за долекуване и
продължително лечение са 150.
В продължение на образувалата се дискусия стана ясно, че променените нива на
компетентност, заложени в Националната здравна карта, както и липса на методика за
прилагане на наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за
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болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори,
биха довели до повишаване на напрежението в системата.
Д-р Теменужка Матева – управител на Центъра за психично здраве ЕООД Русе,
отбеляза обстоятелството, че в ационалната здравна карта не е предвиден Детския
дневен стационар, функциониращ от 15 години, за което е необходима реакция. Наред с
това, тя отново мотивирано отбеляза разликата между ЦПЗ Русе и Държавната
психиатрична болница Бяла.
От Регионална здравна инспекция Русе информираха, че предстоят изнесени
срещи на екип на Министерството на здравеопазването по области за широко
обсъждане на проекта на Национална здравна карта, в рамките на които могат да бъдат
изложени всички обструкции и коментари на заинтересованите страни.
В резултат на конструктивния диалог доц. д-р Бурджиев насрочи за 17.02.2016 г.
(сряда) от 13:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе извънредно заседание на
Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването за обсъждане и
приемане на изчерпателно, стегнато и мотивирано по съдържание писмо до министъра
на здравеопазването за излагане позицията на Област Русе относно не взетите под
внимание анализи на Областната комисия за специфичността в региона и изработената
от комисията Областна здравна карта на Област Русе.
9. Областният обществен съвет за Социално включване ще заседава на
18.02.2016 г.
От 10:00 ч. В Зала 1 на Областна администрация – Русе ще се проведе заседание
на Областния обществен съвет за социално включване на хората с увреждания.
Председателят на Съвета – г-жа Диана Николова, ще отчете изпълнението на
проект Фестивал „Светът е за всички – 2015 г.” Тя ще представи кратка статистика за
участниците, тяхната възраст, пол, години и др.
Г-жа Радка Атанасова – председател на Управителния съвет на Сдружение „Свят
за всички”, ще презентира темата „Иновативността в процеса на планиране и
предоставяне на социални услуги. Създаване на гъвкави услуги, съобразени с
конкретните нужди и потребности на потребителите и техните близки. Активно
използване на добрите практики на доказали се неправителствени организации“.
По време на заседанието ще бъдат обсъдени и други актуални въпроси, свързани
с потребностите на хората с увреждания.
10. Областният управител на Област Русе пред новото академично
ръководство на Русенски университет
На 16.02.2016г., Академичното ръководство на РУ „Ангел Кънчев“ проведе
среща-дискусия на тема „Приносът на Русенския университет за развитието на град
Русе и Русенска област“.
Участие в срещата взеха ръководителите на институции и организации с
отношение към опазването и развитието на града и областта.
Срещата стартира с представяне на новосформирания екип на проф. д-р
Велизара Пенчева – ректор на Русенския университет. В последващото си изложение
проф. Пенчева запозна аудиторията с приоритетите, които си поставят тя и екипа й, а
именно:
- Повишаване качеството на образованието и научните изследвания;
- Силно международно позициониране;
- Активно взаимодействие с външната среда;
- Балансирана вътрешна среда;
- Междуинституционална координация и синергия в региона;
- Установяване на механизъм за информирано сътрудничество;
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- Полицентрично управление;
- Трансфер на знания;
- Създаване на иновативен модел за публично-частно партньорство за интелигентен
растеж;
- Запазване на човешкия потенциал.
Пръв думата за изказване имаше доц. д-р Стефко Бурджиев – областен
управител на Област Русе. Изхождайки от традиционно добрите отношения, създадени
между Русенския университет и Областна администрация – Русе, доц. Бурджиев увери
новоизбраното Академично ръководство в личното си и това на екипа си желание
изграденото сътрудничеството между двете институции да бъде доразвито,
овладявайки новите перспективни възможности на хоризонта.
В духа на дискусията, Областният управител предложи фокусът на разговора да
бъде съсредоточен върху отчитането на това как и доколко Русенският университет
съдейства за формирането на най-значимия и най-стойностния социален капитал в
областта, на това как осъществява връзката с бизнеса, публичния и неправителствения
сектори, подпомагайки тяхното развитие, как и до колко университетът заема лидерски
позиции в инициативи от международно и национално значение, как защитава своя
авторитет и ролята му в трансграничния българо-румънски регион.
В заключение, доц. Бурджиев изрази надежда, че широкият диалог ще очертае
основните посоки за бъдеща работа, усъвършенствайки някои области на
взаимодействие, така че да се задвижат моторите на промяната.
В оставащите минути до края на отворения разговор бяха откроени различни
области на сътрудничество, реализирани съвместно с Русенския университет и фактори
в публичния сектор. Акцентира се и на липсата на кадри за определени специалности в
сферата на образованието и здравеопазването, на инженери и др. Директорът на
Регионален инспекторат по образованието – Русе посочи, че близо 70% е
реализираният прием на випускници, което представлява значително висок процент и е
показателно за авторитета на Университета. Като позитивна посока в развитието на
Русенския университет беше посочено участието днес на представители на
неправителствени организации.
Наред с потвърдената от присъстващите ръководители на институции и
организации ангажираност за бъдеща съвместна работа, Калчо Петков – ръководител
на Регионален телевизионен център Русе, отправи предложение за обучение в
подходяща форма по журналистика и връзки с обществеността. Той заяви готовност
Българска национална телевизия да съдейства в провеждането на практико-приложната
работа.
В края на срещата-разговор участниците подписаха декларация с общи
намерения за сътрудничество в развитието на град Русе и региона.
11. Стартират изнесени приемни дни на членовете на политическия
кабинет на Областна администрация Русе
На 17.02.2016 г. се взе решение за възобновяването на установената през 2015
година практика за провеждане на изнесени приемни на членовете на политическия
кабинет на Областна администрация – Русе по общини.
Първата за месец февруари изнесена приемна ще се състои на 19.02.2016 г. От
11:00 часа в Конферентната зала на Община Две могили с участието на Явор Янчев –
заместник областен управител на Област Русе.
Чрез провеждането на изнесени приемни по общини Областният управител на
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Област Русе се стреми лично и чрез политическия си кабинет да се доближи по-близо
до жителите на областта, да се даде възможност за пряк диалог и поставяне на
наболели проблеми на дневен ред.
Ръководството на Областна администрация Русе призовава за активна намеса от
страна на гражданите на отделните населени места.
12. Постоянна секторна комисия в областта на здравеопазването - проект на
национална здравна карта
Днес, 17.02.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация – Русе се състоя
извънредно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
здравеопазването.
Основен мотив за свикването на същата беше провелата се работна среща в
понеделник с представители на регионалната лекарска колегия в Русе, управители на
лечебни заведения и служители на общинските администрации в областта за обсъждане
на проект на Национална здравна карта, публикуван на електронната страница на
Министерството на здравеопазването.
Дискусията беше водена от доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на
Област Русе, а самото гласуване на решенията беше проведено от Станимир Станчев –
заместник областен управител.
В началото на срещата зам.-председателят на Регионалната колегия на
Български лекарски съюз Русе обобщи основните моменти в подготвеното писмо до
Министъра на здравеопазването. Същите отразяват съображения по отношение на
леглата, които се отнемат в областта, добавянето на такива, за които не е мотивирана
необходимостта, несъгласието с намалението на хирургическите легла, особено в
областта на съдовата хирургия, отразени са моменти в областта на психиатричната и
терапевтична помощ.
В писмото се засягат още неяснотите по отношение на това как ще се сключват
договорите между здравната каса и лечебните заведения. Изразени са опасенията
относно намалената категоризация на леглата.
След излагане и на допълнителни мотивирани предложения.за допълнение на
проекта на писмо, касаещи работата на Центъра за психично здраве Русе, КОЦ Русе и
потенциално високите социални разходи за населението в случай, че бъде намалена
категорията на леглата на по ниски нива, което води след себе си загуба на високо
квалифицирана медицинска помощ в областта.
В края на срещата, проекта на писмо с подходящо оформените предложения за
допълнения беше прието. Наред с това на гласуване беше предложено писмото да бъде
споделено подписано от Областния управител на Област Русе и Председателя на
Регионалната колегия на Български лекарски съюз Русе. Същото ще бъде изпратено
своевременно до Министерството на здравеопазването.
13. Дискусия с бъдещи юристи на Русенския университет
В късния следобед на вчерашния ден, 17.02.2016 г., Станимир Станчев –
заместник областен управителна Област Русе, проведе среща-разговор със студенти от
Русенски университет, обучаващи се в специалност „Право“.
На същата присъства още екип от експерти на Областна администрация – Русе с
юридическо образование.
Беседата стартира с кратко мотивиращо встъпително слово от страна на
заместник областния управител. В рамките на изказването си той синтезира найнеобходимите качества за успех, а именно „принципност, морал и воля“. Станчев
посочи и два мита, вълнуващи общественото пространство, изразяващи се в
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съжденията на неуспели хора, че в образованието няма смисъл, както и че
образованието не е конкурентоспособно.
Истината посочи той се състои в това, че човек се учи през целия си живот. По
думите му придобитото знание днес би дало възможност за преоткриване на нови
хоризонти в бъдеще. „Аз не Ви призовавам да бъдете отличници, а да научите нещата,
така че да умеете да ги прилагате в работата!“, заключи той.
Последва кратка и синтезирана презентация за функциите на Областния управител,
като орган на държавна власт.
След общото представяне бяха изложени от колеги няколко специфични казуса,
чрез които да се онагледи приложението на някои нормативни актове.
Заместник областният управител провокира дискусия, задавайки към студентите
въпроса „Каква е Вашата представа за нас?“.
Младежите реагираха, посочвайки липсата на достатъчна информираност за
самата институция сред обществото, като основна предпоставка за неразпознаваемост
на администрацията.
В отговор, Станчев запозна студентите с действащите Постоянни секторни
комисии в различни области на живот, със съветите и някои стратегически документи.
Той информира за стремежа на ръководството на администрацията повдигнати
проблеми на заседания на Комисиите към Областния управител, формулирайки ги
подходящо, да се свеждат до знанието на народните представители от русенски
избирателен район с предложения за изменения в нормативната уредба.
Като положителна практика в посока повишаване информираността на гражданите за
дейността на Областна администрация, той посочи провежданите изнесени приемни в
общините в областта, както и действащата Фейсбук страница на администрацията.
Последва по-задълбочена дискусия, като студентите споделиха техния опит в
работата с различни администрации.
В резултат на диалога, Станимир Станчев заяви, че за просперитета на страната
ни като е цяло е необходимо активно гражданско общество. „Вие ще бъдете вестители
на това, което правим“, каза той. В заключение на отворения разговор, заместник
областният управител отправи апел към младежите да работят за добруването на
България. „Бъдете смели и дръзки в отстояването на Вашите идеи“, завърши той.
14. Фестивалът „Светът е за всички“ ще се проведе в дните 25 и 26 ноември
На 18.02.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе първото за
годината заседание на Областен обществен съвет засоциално включване на хората с
увреждания (ООССВХУ). Председател на заседанието беше Станимир Станчев –
заместник областен управителна Област Русе.
Техническият сътрудник на Съвета – Лилия Георгиева – представи основни
акценти от Индикативната годишна работна програма за дейността на ООССВХУ.
Съгласно графика за работа Фестивалът „Светът е за всички – 2016 г.” се предвижда да
се състои на 25 и 26 ноември 2016 г. Екипът на Областна администрация – Русе
призовава членовете да предлагат идеи за отбелязване на Международния ден за
правата на хората с увреждания (5 май 2015 г.), Международния ден на глухите (25
септември 2015 г.), Деня на белия бастун (15 октомври 2015 г.), както и Тържеството
„Коледа за всички“ (22.12.2016 г.).
Диана Николова председател на ООССВХУ, представи отчет за извършената
работа по организацията и провеждането на Фестивала „Светът е за всички – 2015 г.“.
Общата стойност на бюджета по проекта за фестивала възлиза на 13 013 лв., от които
приносът на Община Русе е 2 200 лв., а този на организаторите в лицето на
сдруженията „Смело сърце“, „Кураж“, „регионална достъпност“, „Учителска
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подкрепа“, „Воля“, „Смелост“, Областна администрация – Русе и Общински Младежки
дом Русе – 10 813 лв. През годините прави впечатление, че броят на участниците на
възраст между 18 и 40 години тенденциозно се увеличава, докато този на възраст над
65 години – намалява. Общият брой на участниците във Фестивала през 2015 г. е 250
души. От екипа за организиране и провеждане на Фестивала споделят, че същият е
допринесъл хората с увреждания да излязат извън обичайната си среда, да реализират
алтернативна форма на общуване помежду си, да създадат нови социални контакти,
взаимно опознаване, споделяне на успехи и постижения и не на последно място да
превъзмогнат различията между тях и хората, които нямат здравословни проблеми.
Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги,
създаване на гъвкави такива, съобразени с конкретните потребности на потребителите
и техните близки, както и внедряването на добрите практики коментира Радка
Атанасова – председател на УС на Сдружение „Светът е за всички“. Интерес за
аудиторията предизвика представената от Атанасова проектна идея за създаване на т.н.
„Споделени жилища“ за възрастни хора, нуждаещи се от 24-часови грижи и
наблюдение.
Въпреки споделените известни обструкции, касаещи риск от нарушаване на
личното пространство от гл. т. на дискриминацията, членовете на Съвета приеха
радушно възможността за създаването на такива жилища при условие, че същият
въпрос бъде подложен на широко обсъждане за елиминиране на някои недостатъци в
идеята.
В т. Разни Росица Маринова – председател на Районна организация на Съюза на
слепите в България информира присъстващите за тревожността на Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания по повод предвижданите промени в условията по
ТЕЛК. Тя представи в ретроспекция предприетите от Националния съвет към момента
действия, изразяващи се в разговори с представители на Министерството на труда и
социалната политика.
Станимир Станчев предложи в оперативен порядък да бъде свикано заседание
на Областен съвет за тристранно сътрудничество, като на същото бъдат поканени
представители на ТЕЛК в Русе и национално представените организации на хора с
увреждания, за обсъждане на проекта на основни насоки за усъвършенстване на
експертизата на работоспособността. Направеното предложение беше прието от всички
членове.
Наред с гореизложеното решение, Съветът гласува положителна оценка на
Фестивала „Светът е за всички” и препоръча той да се провежда ежегодно по случай 3
декември – Международният ден на хората с увреждания. Прието беше още
периодично докладване от НПО за въведени добри и иновативни практики в дейността
им.
15. Стартира национален конкурс за произведение по мисъл на Елиас
Канети
На 18.02.2016 г. се потвърди продължаването на ползотворното сътрудничество
на Международно дружество „Елиас Канети“ с Областна администрация Русе.
Основната част от съвместните инициативи и мероприятия е свързана с името на
бележития ни съгражданин и патрон на Дружеството Елиас Канети, който е
единственият, роден в България нобелист и името му е визитна картичка за град Русе.
Информираме Ви, че Професионална гимназия по икономика и управление
„Елиас Канети“ – Русе и Международно дружество „Елиас Канети“ обявяват
Национален конкурс за художествена творба на тема „Познание, което не си се осмелил
да имаш“ Елиас Канети (из. „Записки1942-1985“).
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РЕГЛАМЕНТ
На конкурса
Условия за участие:
В конкурса могат да участват ученици от VIII клас до XII клас.
Всяко училище може да участва с до две творби от всеки жанр.
Форми на участие:
- Есе;
-Стихотворение;
-Рисунка;
-Кратък разказ „характеропис“
в рамките на проект „Слуховидецът“ (допълнителнаинформация на: http://eliascanettipr
ojekt.org)
Изисквания към литературните творбите:
-Обем: до 2 страници А4;
-Шрифт: Times New Roman, големина на шрифта: 12;
-Полета на страница – горно, долно, ляво, дясно – 2 см;
-Междуредово разстояние: single.
Изисквания към рисунките:
-Материали и техника: по избор;
-Формат на творбите: по избор на участниците в конкурса , но не по-голям от 50/70 см;
-Творбите задължително да са поставени в паспарту;
-Конкурсни творби няма да бъдат връщани;
Организаторите запазват правата за експониране, представяне и ползване на рисунките
за всякакви цели по темата;
имена на автора;
-Възраст, клас, училище;
-Адрес и телефон за контакт с участника;
-Име и фамилия на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.
Срок за представяне на творбите:до 11.04.2016г. на e–mail: pgiuruse@jusoft.net или нахартиен носител на адрес: гр. Русе 7000, ул. „Борисова” 22, ПГИУ „Елиас Канети” – Русе, КалинаПенева
Рисунките се приемат в канцеларията на училището или по пощенски път.
Награди:
1 Сертификати за всички участници;
2 Грамоти и предметни награди за първите три места във всеки жанр;
3. Отличените творби във всеки жанр:
3.1.ще бъдат представени на литературно четене и изложба в Австрийската библиотека
в Международно дружество „Елиас Канети“ – Русе на 25.04.2016 година;
3.2. бъдат публикувани;
3.3.ще бъдат преведени на немски език и ще бъдат включени в представителните изяви
на Международно дружество „Елиас Канети“.
16. Станимир Станчев - официален гост на възпоменателното отбелязване
на 143 години от гибелта на Васил Левски
По покана на кмета на Община Карлово - д-р Емил Кабаиванов, участие в
събитията по повод 143 години от гибелта на Апостола взе Станимир Станчев–
заместник областен управител на Област Русе.
Официални гости на възпоменателната програма бяха министърът на отбраната
Николай Ненчев, заместник председателят на Народното събрание Димитър Главчев,
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Пловдивският митрополит Николай, новият началник на отбраната генерал-лейтенант
Константин Попов, зам.-кметът на София Дончо Барбалов, депутати от Пловдивска
област, кметове от региона, много граждани с техните деца.
В 17:00 часа на 18.02.2016 г. беше подобаващо отбелязана 100-годишнината от
смъртта на Иван Грозев – съподвижник на Апостола, предприемач, държавник и
общественик след Освобождението.
Последва възпоменателна церемония по повод 143 години от гибелта на Дякона
Васил Левски, а Станимир Станчев положи цветя пред неговия паметник.
Възпоменанието завърши със спектакъл на СОУ„Васил Левски“ под името
„Процесът 1873“.
Програмата продължава и днес в Карлово с възпоменателен митинг-поклонение,
среща-разговор с акад. проф. Лука Велчов на тема „По стъпките на Левски в Букурещ“,
а за финал ще се проведе детски футболен турнир.
Съорганизатори на мероприятията са Национален музей „Васил Левски“,
Фондация „Васил Левски“, 61-ва Стрямска механизирана бригада, СОУ „Васил
Левски“, Общинска библиотека Карлово, Народно читалище „Васил Левски 1861 г.“,
ТД „Васил Левски“ и Военен клуб „Карлово“.
17. Венец пред паметника на Васил Левски поднесе Станимир Станчев –
заместник областен управител на Област Русе
Днес, 19.02.2016 г., в Аулата на СОУ „Васил Левски“ град Русе се състоя
възпоменателна церемония за отбелязване 143 години от смъртта на Апостола Васил
Левски.
Официален гост на събитието беше Станимир Станчев – заместник областен
управител на Област Русе.
В приветственото си слово директорът на училището Галин Ганчев, подчерта
този образ със сини очи и руса коса ни съпътства през целия ни живот. Всички ние го
носим в сърцето си като първообраз на майката. Смелостта на Левски ни прави посилни, по-безстрашни и вярващи в бъдещото на собствения ни народ. Саможертвата на
Апостола ни прави безсмъртни!“. Програмата продължи със молитва и поднасяне на
венци и цветя пред паметника на Васил Левски – патрон на СОУ „Васил Левски“.
18. Президентът на КНСБ гостува с екипа си при Областния управител на
Област Русе
В часовете преди обед на 19.02.2016 г. по време на среща разговор в кабинета на
Областния управител на Област Русе – доц. д-р Стефко Бурджиев, беше президентът
на КНСБ – Пламен Димитров с екип от представители на синдикалната организация,
придружавани от Боянка Димитрова – председател на Регионалния съвет на КНСБ в
Русе. Към разговора по-късно се присъединиха Станимир Станчев – заместник
областен управител и инж. Сава Савов – управител на „ВиК“ ООД Русе.
По време на срещата бяха споделени чувства на взаимно удовлетворение по
повод лоялното и перспективно партньорство, изградено между КНСБ и Област Русе.
Обект на дискусия бяха възможностите за реализиране на бъдещо
сътрудничество по списване на съвместни проекти, финансирани по програми на
Европейския съюз.
19. Посланикът на република Беларус в България на посещение при
Областния управител на Област Русе
Днес, 19.02.2016 г. Областният управител на Област Русе – доц. д-р Стефко
Бурджиев, прие в кабинета си Посланика на Република Беларус в България н.пр.
Владимир Воронкович.
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На срещата присъстваха още Веселин Кошев председател на Европейското
движение за пряка демокрация, и Станко Станков – управител нафирма „Булмаркет –
ДМ“ ООД.
Посланикът информира, че през 2015 г. е задействана смесената българобеларуска и икономическа комисия с председател зам.-министър Даниела Везиева.
Същата комисия ще заседава тази година през месец юни, като в същото време
ще се проведе и бизнес форум. Събитията ще се състоят в Бургас. В контекста на
партньорството в областта на земеделието, Негово превъзходителство сподели своята
визия за това, че координирането на сътрудничеството между висшите учебни
заведения за аграрна и селскостопанска наука следва да се осъществява под егидата на
Министерството на земеделието и храните.
Посланикът представи на вниманието на Областния управител Тодор Трифонов–
представител за България на Беларуската търговско-промишлена палата, като подчерта,
че е необходимо да се активизират между държавните икономически връзки чрез
търговско-промишлените палати, групата за приятелство с Беларус в българския
парламент, както и чрез посещения на разменни начала на делегации от русенска и
минска области.
Беше даден пример за ползотворно сътрудничество на Община Панагюрище,
Асарел Медец с Минска област във връзка с използването на тежкотоварни самосвали
Белаз в открития рудник.
Споменато беше и посещението на бившия заместник областен управител на
Област Русе – Милена Хинкова, в Беларус през 2014 г.
Предмет на разговора беше евентуално посещение на бизнес делегация от
Русенска област, на която да бъдат обсъдени конкретни теми на икономическо
сътрудничество между двете области - русенска и минска. По време на същата беше
обсъдено да бъде актуализиран подписаният през 1 996 г. меморандум за
сътрудничество.
Областният управител пое ангажимент след обсъждане на предложението с
подходящи представители на русенския бизнес, да организира делегацията за
евентуалното посещение в Беларус, както и да се уточни във взаимодействие с
Посолството на Беларус посещение на бизнес делегацията. Това сътрудничество ще
бъде напълно в контекста на постигнатите договорености по време на срещите на
смесената Българо-беларуска икономическа комисия през 2015 и 2016година. В края на
срещата официалните лица си размениха протоколни подаръци.
20. Церемонията по откриване на инициативата „Русе – европейски град на
спорта 2016“
В 17:00 часа на 19.02.2016 г. беше даден фициалният старт на инициативата
„Русе –европейски град на спорта 2016“, след като на 18 ноември миналата година Русе
беше обявен за носител на тази титла.
На церемонията присъстваха Джан Франческо Лупатели – президент на
Асоциацията на европейските градове и столици на спорта, Хуго Алонсо – главен
секретар на Асоциацията, д-р Андрей Ковачев – член на Европейския парламент, зам.министърът на младежта и спорта – Асен Марков, Пламен Нунев – народен
представител от 19-ти МИР в 43-тото Народно събрание, кметът наград Русе – Пламен
Стоилов заедно със своя екип, Областният управител на Област Русе – доц. д-р Стефко
Бурджиев, Председателят на Общински съвет Русе – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев,
проф. д-р Велизара Пенчева – ректор на РУ „АнгелКънчев“, представители на спортни
клубове и много друг гости.
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Д-р Страхил Карапчански – зам.-кмет по европейски развитие на Община Русе,
имаше думата да представи регламента за участие в инициативата. Той акцентира
върху това, че кампанията „Русе– Европейски град на спорта 2016“ е насочена към
популяризирането на масовия спорт и културата на активност сред русенци.
Официално беше представено и логото на инициативата.
Междувременно, деца с изявен талант от Русе изпълваха с настроение и радост
сцената чрез своите изпълнения.
21. Областният управител положи цветя и венец пред вечния огън по повод
138 години от освобождението на град Русе
В тържествена атмосфера вчера, 20.02.2016 г. русенци отбелзязаха 138 години от
Освобождението на града от Османско владичество.
На церемонията, която се състоя в Пантеона на Възрожденците, участие взеха
Областният управител на Област Русе – доц. д-р Стефко Бурджиев и неговият екип,
генералният консул на Русия в Русе – Татяна Грушко, кметът на града – Пламен
Стоилов, председателят на Общински съвет Русе – чл.-кор.проф. дтн Христо Белоев,
народни представители, общественици, жители и гости на града.
Встъпителни думи отправи проф. д-р Николай Ненов – директор на Регионален
исторически музей – Русе. Слово в чест на празника произнесе кметът на Община Русе
– Пламен Стоилов. Поздравителни думи отправи и Татяна Грушко – Генерален консул
на Русия в Русе, а Н.В.Пр. Русенски митрополит Наум отслужи благодарствен молебен
за извоюваната свобода.
22. Възобновяват дейностите по рехабилитация на мостовото съоръжение Гюргево и Русе
Във връзка с постъпило в Областна администрация Русе писмо от Регионална
дирекция „Гранична полиция“ Русе на 22.02.2016 г., Областният управител на Област
Русе информира гражданите на Русе, Русенска област и региона за това, че дейностите
по рехабилитация на мостовото съоръжение между град Гюргево и град Русе се
възобновяват, считано от 17 февруари до края на м. април 2016 година.
В момента се извършват дейности на участък от около 200 м. и трафикът е
регулиран от служители на изпълнителя, обозначени с жилетки и стоп палки.
В случай, че са планирани пътувания от страна на гражданите, Областният
управител на Област Русе апелира за търпение, толерантност и заострено внимание на
пътя, поради възможност от образуване на известни забавяния в преминаването на
мостовото съоръжение.
23. Земеделската група проведе първа работна среща за годината
На 25 февруари в Окръжен съвет Гюргево се проведе първото за 2016 г.
заседание на Българo румънската съвместна земеделска работна група. Станимир
Станчев, заместник областен управител на Област Русе Думитру Гаврила, заместник
председател на Окръжен съвет Гюргево, представиха участниците в двете делегации –
ръководители и експерти в областта на земеделието.
В началото на заседанието Лили Ганчева, изпълнителен директор на Еврорегион
„Данубиус“,представи двуезичен бюлетин за дейността на групата през изтеклата 2015
година. Тя посочи, че през 6-тата година от съществуването си комисията е провела
общо 9 срещи с участието на над 300 земеделски производители, кметове,
представители на местните администрации, специалисти и др. Бюлетинът освен, че
отразява дейността на комисията, предоставя информация, отнасяща се за предстоящи
земеделски изложения в България и Румъния и полезни контакти на релевантни
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институции и организации в двете страни и може да бъде намерен в електронен вид на
интернет страниците на партньорите.
Беше прието решение за по-тясно сътрудничество между институциите за
безопасност на храните в Русе и Гюргево с оглед предотвратяване на нерегламентиран
износ на животни, който е потенциална заплаха за евентуални болести и епидемии.
Поради засиления взаимен интерес и осъзнатата необходимост от партньорство
на зърнопроизводителите от двете страни на река Дунав, ще се финализира
стартираната през 2015 г. подготовка за взаимодействие и обмяна на опит между
техните асоциации.
Презентацията на тема „Мляко – Кифличка – Ябълка” провокира оживена
дискусия, при която се установи, че и в двете страни се изпълняват подобни програми,
които освен че решават проблеми основно на деца от социално слаби семейства,
допринасят за възпитание у подрастващите на нова култура на хранене.
В заключение, заместник областният управител и председател на комисията
изрази становище за полезността от създаване на подобни трансгранични комисии в
други сектори на икономическото и социално развитие.
24. Работна среща във връзка с опазване на пчелите и пчелните семейства
Работна среща с цел синхронизиране действията при авиационните третирания
за ефективно извеждане на борбата с болести, неприятели и плевели, опазване на
културите от поражения и опазване на пчелните семейства ще се проведе на 26.02.2016
г. (петък) от 10:00 часа в Зала 1 наОбластна администрация – Русе.
Председателстващ работната среща ще бъде Станимир Станчев – заместник
областен управител на Област Русе.
Законът за защита на растенията при третиране на земеделските култури с
продукти за растителна защита ще разгледа представител на Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе.
В рамките на дневния ред се планира още обсъждане на третирането на посевите
с препарати и в средното им въздействие върху пчелите, оценка на това върху
икономическата ефективност на селскостопанското производство и методи за контрол.
25. Заседание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“
На 25.02.2016 от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – Русе се
проведе редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабяване и
канализация на обособена татеритория, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД – Русе.
Гост на заседанието беше Управителят на „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Русе – д-р инж. С.Савов.
В хода на заседанието, с гласовете на всички присъстващи с право на глас
представители на членовете на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация – Русе бяха взети решения по отделните теми от дневния ред, с които се
приеха:
- отчета за дейността на Асоциацията през 2015 година;
- отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията през 2015 година;
- годишния финансов отчет на Асоциацията за 2015 година и бюджета на Асоциацията
за 2016 година.
Посочено беше, че последователните и настойчиви усилия на служителите на
Асоциацията, на общините и общинските съвети са обусловили възможността да се
подпише договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и
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избрания оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе за осъществяване
дейностите по чл.198, ал.1 от Закона за водите.
Присъстващите бяха запознати с предстоящите непосредствени и подългосрочни задачи на Асоциацията съобразно изискванията на Закона за водите и в
изпълнение на произтичащите от клаузите на договора с ВиК оператора задължения.
Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе благодари на
Председателя и служителите на Асоциацията за проявената ангажираност, довела до
подписването на договора, с което пред дружеството и общините се създава
възможността да кандидатстват по проекти със средства по европейските фондове.
26. Министър Mосков на информационна среща в Русе
Днес, 25.02.2016 г., в Областна администрация – Русе се състоя организирано от
Министерството на здравеопазването представяне на проекта на Национална здравна
карта.
Участие в срещата взеха от Областна администрация Русе – доц. д-р Стефко
Бурджиев – областен упраител на Област Русе и Станимир Станчев – заместник
областен управител, областните управители на областите Разград и Търговище,
директори на болници и отделения, представители на Регионалната колегия на
Български лекарски съюз – Русе.
Екипът от Министерството включваше д-р Петър Москов – министър на
здравеопазването, д-р Ваньо Шарков – зам.-министър, д-р Ивелина Георгиева –
директор на дирекция „Медицински дейности“ към МЗ.
Основните моменти от проекта на Национална здравна карта представи д-р Георгиева.
В изложението си д-р Москов подчерта, че нито едно лечебно заведение няма да
бъде подложено на закриване, както и това, че няма да има проблем да се сключва
договор с някоя от специалностите със здравната каса.
Внимание беше обърнато на това, че числата за осигуреност на 100 000 души не
са административно получени числа, а анализ на движението за 3 години назад (за
2013, 2014 и 2015години).
От министерството констатираха, че се увеличава нужния брой специалности с
50% в доболничната помощ.
По време на срещата се разгледа още разпределението на броя легла за болнично
лечение и медицински дейности по видове.
27. Областна администрация Русе с грамота за „Обществена подкрепа“
На 26.02.2016 г. професионалната гимназия по туризъм в Русе отбеляза 65
години от своето създаване.
Учебното заведение е основано през 1951 и през годините се е утвърдило като
едно от най предпочитаните от деца и родители училища в Русе. Тържеството беше
открито със слово на директорката на Гимназията г-жа Ренета Вълева, която разказа за
успехите и постиженията на училището.
Гости на събитието бяха преподаватели, родители, бивши и настоящи ученици,
представители на бизнеса, Регионален инспекторат по образованието – Русе, Община
Русе и др.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе, се
обърна към присъстващите с думите: „За мен е чест да бъда гост на този 65-годишен
юбилей. Убеден съм, че с екипа на г-жа Вълева, с помощта на родителите, с
постоянството на учениците и силната подкрепата на бизнеса може да бъде извървян
един още по-успешен път“. Г-н Станчев за свидетелства отново подкрепата на
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Областна администрация Русе и връчи поздравителен адрес от името на доц. д-р
Стефко Бурджиев – областен управител на Област Русе на г-жа Ренета Вълева.
За доброто си партньорство с Гимназията, Областна администрация получи
грамота в категория „Обществена подкрепа“.
28. Работна среща между арендатори, авиатори, пчелари и представители
на общините в Област Русе
Днес, 26.02.2016 г., в Областна администрация Русе, се проведе работна среща
във връзка с обсъждане третирането на посевите с препарати и вредното им
въздействие върху пчелите, оценка на това върху икономическата ефективност на
селскостопанското производство и методи за контрол.
Срещата бе председателствана от г-н Станимир Станчев – заместник областен
управител. На нея присъстваха представители на Областна дирекция по безопасност на
храните Русе, Областна дирекция „Земеделие“ Русе, Държавен фонд „Земеделие“ Русе,
Национална служба за съвети в земеделието, офис Русе, както представители на
общини в област Русе, пчелари, авиатори и арендатори.
Д-р Галина Георгиева – началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ
презентира основните и най-важни моменти от Закона за защита на растенията при
третиране на земеделските култури с продукти за растителна защита.
Г-жа Борислава Братоева – директор на ОДЗ Русе изнесе информация за
предстоящата информационна система, която ще бъде внедрена, за адекватно и бързо
уведомяване на пчеларите при бъдещо пръскане.
Взеха се следните решения:
1.Участниците в настоящата работна среща приемат информацията за сведение.
Същата следва да се публикува на електронната страница на Областна администрация –
Русе с цел запознаване на заинтересованите страни.
2. Своевременно след издаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна
защита чрез въздушно пръскане Областна дирекция по безопасност на храните – Русе
да информира за това по електронен път Областна администрация – Русе с цел
публикуване на обявление за предстоящите дейности на интернет страницата на
администрацията в раздел „Важни съобщения”.
3. Да се изготви писмо до кметовете на общини в област Русе с цел засилване контрола
по спазване на изискванията на нормативната уредба за извършване третирането на
посевите и опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
29. Споразумение между общините Две могили, Адунаци Копъчени
Днес, 26.02.2016 г., в кметството на община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево,
със съдействието на Асоциация Еврорегион Данубиус, бе подписано поредното
споразумение за сътрудничество между общини. Документът бе подписан от Йон Таке,
кмет на Адунаци Копъчени и Божидар Борисов, кмет на община Две могили.
Подписването на протокола за сътрудничество е стъпка към създаването на
смесени българорумънски партньорски екипи за трансгранични проекти по Програмата
за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. –
една от основните дейности на Асоциация Еврорегион Данубиус. „Страните ще си
сътрудничат в областта на: инфраструктурата и комуникациите икономическото и
социалното развитие, образованието, културата и туризма, опазването на околната
среда, административните и социални услуги; при извънредни ситуаци и др.
обстоятелства в съответствие с приоритетите на програмата за трансгранично
сътрудничество, съобразно с националните законодателства на Румъния и република
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България и международните правни документи, по които двете държави са страни”,
съгласно Чл.1 от споразумението.
На срещата бе взето решение за кандидатстване със съвместни проекти по
Приоритетна Ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион, специфична цел:
4.1 Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и
мобилността на работната сила и Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион“, Специфична
цел 5.1„Увеличаванена капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните
институции в контекста на трансграничния регион“.
Българската делегация, водена от доц. д-р Стефко Бурджиев – областен
управител на Област Русе, включваше Лили Ганчева – изп. Директор на Асоциация
Еврорегион Данубиус, зам.- кмета на Две могили – Красимира Русинова, председателя
на Общинския съвет и юрисконсулта на общината.
От румънска страна присъстваха Думитру Гаврила – заместник председател на
Окръжен съвет Гюргево, експерти от Дирекция“ Международно сътрудничество,
стратегии и проекти” в Окръжния съвет, представители на общинската администрация.
Областният управител Стефко Бурджиев пожела на кметовете на Две могили и
Адунаци Копъчени успех в съвместните проекти, както и във всяка друга инициатива,
свързана с по-добрия начин наживот в двете общини.За сведение: Адунаци Копъчени е
една от най-развитите общини в Гюргевски окръг. Отстои само на 22 км от румънската
столица Букурещ, на 40км от Гюргево и 50 км от Русе. След преброяването през 2011
г.,населението е 6.621 жители. Общината се намира в първите шест места с найнисъкпроцент на безработица в Гюргевски окръг, което представлява едва 1,4% от
общата безработицав страната. Най-развитите сектори на икономиката в нея са
земеделието,зеленчукопроизводството и цветарството. На нейна територия с
инвестиция от над 1 млн.евро е изграден един от най-елитните клубове законна езда в
Румъния „Regatul Cailor”, който се простира на площ от 6,5 хектара. През следващите
три години в Адунаци Копачени са планирани да бъдат изградени международно
летище, няколко фабрики, стадион и хотели. Изграждането на летище в Адунаци
Копъчение има изключително голямо значение в контекста на други големи
инвестиции. Летището ще бъде в състояние да приема и обслужва самолети с по голям
капацитет, както на пътници, така и карго. Ще има една писта с обща дължина от 3200
метра Ще бъде проектирано да приема самолети от категория, при кратки товарни
полети в рамките на европейското пространство, но и в съседнитей страни.
30. Кръгла маса „Природен парк „Русенски Лом“ на 46 години”
Днес, 26.02.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация – Русе се проведе
кръгла маса поповод 46 години от обявяването на Природен парк „Русенски Лом“ и 20
години от създаването на Дирекция за управление на защитената територия.
Сред гостите на събитието беше г-н Станимир Станчев – заместник областен
управител на Област Русе.
След изчерпателната презентация заместник областният управител приветства
присъстващите, като подчерта, че е изключително впечатлен от свършената работа от
екипа на природния парк. В заключение, г-н Станчев заяви, че Областна
администрация Русе ще продължи да оказва необходимото съдействие и подкрепа на
ПП Русенски Лом, като един нейн лоялен партньор.
31. ОКС„Трета възраст“ с първо заседание за годината
Областният консултативен съвет (ОКС) „Трета възраст“ проведе първото си за
тази година заседание, водено от г-н Станимир Станчев – заместник областен
управител на Област Русе.
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В заседанието взеха участие представители на Областна администрация Русе,
общините, пенсионреските съюзи, сдружения, работещи в помощ на хората от третата
възраст, дневните центрове за възрастни хора, Центровете за социална рехабилитация и
интеграция за възрастни хора, Защитени жилища за възрастни хора и други
заинтересовани страни.
В хода на срещата беше представена дейността на Център за обучение на
възрастни хора към РУ „Ангел Кънчев“, както и бяха отчетени резултатите от
проведеното анкетно проучване на мнението на хората от трета възраст за качеството
им на живот и предложенията им за неговото подобряване.
Председателят на „Съюз на пенсионерите – 2004“ Русе запозна участниците с
актуални въпроси от различни области – здравни, битови, правни и други, които
впоследствие ще бъдат разяснявани на потребителите на пенсионерските клубове от
доброволци към Съвета. Бяха обсъдени и други въпроси, свързани с хората от третата
възраст.
32. Ученици от ОУ „Л. Каравелов“ впечатлиха със знания
На 29.02.2016 г. в зала „Батенберг“ на Регионален исторически музей – Русе се
проведе състезание, наречено „Памет българска“, чийто организатор е ОУ „Любен
Каравелов“.
Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе, беше
официален гост на събитието.
Под формата на игри и забавления, ученици от IV, V, VI и VII клас на ОУ „Л.
Каравелов“, си припомниха българската история. Те бяха разделени на три отбора с
емблематичните имена „Батак“, „Копривщица“ и „Панагюрище“.

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