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1. Детска кръгла маса „Моята мечта за моята община“
„Моята мечта за моята община“ беше темата на детската кръгла маса, която се
проведе на 01.06.2016 г.от 14.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе.
Организатор на инициативата, посветена на Деня на детето, е Областна
администрация, а Регионалният инспекторат по образование – Русе, като основен
партньор, оказа пълна подкрепа за успешното ѝ реализиране.
Заместник областният управител на Област Русе –Станимир Станчев, поздрави
малките, големи и пораснали деца с Международния ден на детето. „Вие сте
основоположниците на една модерна, нова и красива България“, каза той на
малчуганите.
По време на събитието децата бяха в ролята на общински посланици на добра
детска воля в областния център. Те бяха овластени и представиха своите конкретни
предложения за по-качествено управление на родната им община и превръщането ѝ в
по-добро място за живеене.
Отборите от малките 7 общини – Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново,
Сливо поле и Ценово се бяха подготвили много старателно и представиха по
атрактивен начин своите виждания. Всеки един от тях с нескрита гордост описваше
природно-историческото богатство и културно-историческото наследство на своята
община. От друга страна, бяха посочени такива проблеми, като не добре поддържана
пътна инфраструктура, липса на канализация, недостатъчно детски площадки, липса на
плувни басейни, дискотеки, велоалеи, кинозали и спортни зали, с преодоляването на
които бяха свързани детските желания.
Интерес представляваха предложенията, отправени от децата от Ветово. Те
споделиха своите мечти за нови инструменти за фанфарния оркестър, в който участват
и с който се гордеят.
Децата от Борово си пожелаха метро, търговска улица, където хората ще имат
по-голям избор на стоки, дори и малък МОЛ.
Децата на Община Русе свързаха нейното бъдеще с бъдещето на общинския
център гр. Русе като „Модерен и европейски град, какъвто винаги е бил!”.
Гости на кръглата маса бяха представители на общинските администрации,
които чуха посланията на децата. След като получиха специално изработени папируси,
те обещаха да работят за изпълнението на записаните в тях детски желания.
Резултат от срещата беше поетият от заместник областния управител
ангажимент за проучване на възможността кръгли маси в аналогичен формат да се
проведат по общините в Русенска област, тъй като този род форуми предоставят
изключително широко поле за бъдеща работа и размисъл, предвид по-непринудения
характер на децата и това, че те не заключват в рамка своето въображение и
креативност.
Като олицетворение на волния дух и красивите мечти за едно щастливо и
безгрижно детство, Детската кръгла маса завърши с изпращане на пъстри балони в
небето над областния административен център град Русе, към които бяха прикачени
послания до децата по света.
Децата от Русенска област пожелаха здраве, любов, щастие, мир,
разбирателство, детски площадки за игри и, не на последно място, Фанфарния оркестър
на Ветово да замине на турне в чужбина.
2. Мемориал на загиналите във войните за национално обединение русенци
На 01 юни 2016 г. пред бившия щаб на легендарния 5-ти пехотен Дунавски полк
на ул.„Александровска“ в Русе беше тържествено открит Мемориал на загиналите във
войните за национално обединение русенци.
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Символично лентата беше прерязана от кмета на Община Русе и председател на
Инициативния комитет за изграждането на паметната плоча – Пламен Стоилов, и
представители на военните организации в Русе. Освещаване на Мемориала отслужиха
свещеници от Русенската света митрополия.
Сред уважилите официалната церемония по откриването бяха областният
управител на Област Русе – доц. д-р Стефко Бурджиев, и неговият заместник –
Валентин Колев. Областният управител поднесе поздравителен адрес до
организаторите и членовете на Инициативния комитет по повод откриването на
построения Мемориал.
Приветствия бяха отправени от кмета на Община Русе, от председателите на
Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Областен съвет на
Съюза на ветераните от войните – Русе.
В рамките на концертната програма вокална група „Дунавски полъх” при Съюза
на ветераните с ръководител Вили Икономов изпълни песните „От векове за векове” и
„Моя страна”.
Последва строяване на караула и отдаване почит на загиналите с едноминутно
мълчание. Церемонията продължи с поднасяне на венци и цветя от институции и
граждани.
За финал гостите на откриването бяха свидетели на красива заря.
За информация: Идеята за Мемориал на загиналите във войните за национално
обединение русенци възниква още през 1922 г. От 1944-та до 1989 г. темата не се
повдига повторно. През 1990 г., след възстановяването на Съюза на ветераните от
войните на България, идеята за Мемориала отново идва на дневен ред. През 2013 г. се
сформира инициативен комитет с Председател Пламен Стоилов. Инициира се конкурс
за изготвяне на проектни предложения. На 11 юли 2014 г. е избрано предложението на
арх. Силвия Алексиева.
Паметникът е построен с даренията на Община Русе, Регионален съюз на
офицерите и сержантите от запаса и резерва с Председател майор инж. Димитър
Вълков, Областен съвет на Съюза на ветераните от войните – Русе с председател
Васила Илиева и Клуба на потомците на ветераните от войните.
Лични дарения на членовете на общинските организации на РСОСЗР от Област
Русе; Национална асоциация „Сигурност” клон Русе; Еконт Експрес ООД;
„Пристанищен комплекс” – Русе ЕАД; „Труд” АД; „Дунарит” АД; „Експрес сервиз”
ООД; „Ексинта” ЕООД; авторски колектив с ръководител арх. Силвия Алексиева;
авторски колектив за проектиране и изработка на орнаментиката – Мая Кубратова и
Пейно Пейнов; “Адис Калинов” ООД; „Дартек” ООД; „Русе-Мрамор” ООД; „Адра”
ЕООД; „Кансер ЛТД” ЕООД; Община Русе – паркоустройство и озеленяване с арх.
Марин Койнов.
Лични дарения на гражданите Красимир Даков, Милка Топалова, Добрил
Христов, Ренета Рошкева.
3. Деня на Ботев и загиналите за свободата на България
С думите „Вече 140 години Христо Ботев е името на българската свобода“,
областният управител на Област Русе се обърна към гражданите на Русе и Русенска
област по случай 2 юни.
В рамките на церемонията, която се състоя за отбелязване Деня на Ботев и
загиналите за свободата на България и по повод 140 години от гибелта на Христо
Ботев, Стефко Бурджиев призова гостите на празника да предадат Ботевите завети на
бъдните поколения за пример и упование в момент и на трудност и изпитания. Той
изрази увереност, че с твърдост и последователност в действията, с гордост и пламенен
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дух, всички българи могат да обичат Отечеството, също като Ботев, родното си място,
града в който живеят и да работят за тяхното добруване.
Областният управител каза още „Светлият пример на славния подвиг на
Ботевите четници е урок за днешното поколение млади българи по патриотизъм, по
толерантност и уважение, а не по омраза към различния. Те се превърнаха в нашата
жива съвест, защото ни карат да преосмисляме живота и делата си“.
Церемонията продължи със заупокойна молитва за загиналите за отечеството,
отслужена от свещеници на Русенска света митрополия.
Сред официалните лица, гости на събитието, бяха Омбудсманът на Република
България – Мая Манолова, Генералният консулт на Русия в Русе – Татяна Грушко,
заместник областният управител на Област Русе – Станимир Станчев, председателят на
Общински съвет Русе – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, част от зам.-кметовете на
Община Русе – Наталия Кръстева и Страхил Карапчански.
Последва поднасяне на венци и цветя.
Церемонията завърши с вой на сирени за Деня на Ботев.
4. Омбудсмана на Република България в Областна администрация Русе
В края на своя приемен ден с гражданите от Русе и Русенска област г-жа Мая
Манолова –Омбудсман на Република България, се срещна в неформална атмосфера с
Областния управител на Област Русе.
Доц. д-р Стефко Бурджиев поднесе букет от три червени рози на г-жа Манолова,
като й благодари за отделеното време, в което изслуша близо 60 лични и обществени
въпроси на активни местни граждани.
Г-жа Мая Манолова днес, 02.06.2016 г., беше на работно посещение в град Русе,
в рамките на което се включи в честванията по повод Деня на Ботев и загиналите за
свободата на България, както и проведе изнесена приемна с жителите на Русенска
област.
5. Постоянната комисия по заетост разгледа 169 заявления на работодатели
Във връзка разглеждане и оценка на набрани заявки от работодатели по схема
„Обучения и заетост” към ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.,
Постоянната областна комисия по заетост проведе поредното си заседание на
03.06.2016 г.
Областният управител, доц. д-р Стефко Бурджиев, поздрави участниците и
представи г-н Вартан Вартанян, който е назначен за изпълняващ длъжността директор
на дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе (ДРСЗ Русе).
Заседанието продължи под председателството на г-н Станимир Станчев,
заместник областен управител на Област Русе, съгласно предвидения дневен ред.
По първа точка, г-жа Кремена Калчева – началник на сектор „Програми, мерки,
квалификация и контрол” в ДРСЗ Русе, презентира схемата пред членовете на
комисията и Методиката за подбор и оценка на подадените заявки от работодателите.
Беше отбелязано, че в рамките на 5 работни дни в ДРСЗ Русе са постъпили общо
169 броя заявки за разкриване на 555 работни места с необходими 4 150 170 лв., при
отпуснати за Област Русе 781 296 лева.
От всички подадени заявки 33 броя за 169 работни места не отговарят на
изискванията и са анулирани.
На база на получените точки по критериите за оценка, Комисията по заетост
класира и предложи за финансиране 28 заявки от работодатели за 146 броя работни
места на стойност 779 031 лв.
Останалите 108 заявки бяха включени в резервни списъци, като ще бъдат
удовлетворени при освобождаване на финансов ресурс.

5

Разгледаните и оценени от Комисията по заетост заявки ще бъдат предоставени
за одобрение и финансиране в Агенцията по заетостта, а резултатите ще бъдат
публикувани на електронната ѝ страница.
6. „Да изчистим България заедно“
На 04.06.2016 г., въпреки променливото време, ръководство и служители на
Областна администрация – Русе, Асоциация „ВиК“, Регионална митническа дирекция
Русе и „Монтюпе“ почистиха,разпределени по групи, района от Телевизионната кула в
Русе по ул. „Генерал Кутузов“ до разклонението на ул. „Мальовица“.
Много от служителите се включиха в почистването със своите деца.
Обединени в усилията си те успяха да съберат 400 броя чувала боклук.
Инициативата беше част от кампанията на bTV Media Group „Да изчистим
България заедно“.
7. Работна среща във връзка със състоянието на път I-5 Русе-Бяла
На 06.06.2016 г., при областния управител на Област Русе – доц. д-р Стефко
Бурджиев, се състоя работна среща, на която в оперативен порядък беше обсъдено
състоянието на път I-5 Русе-Бяла.
Присъстваха заместник областният управител –Валентин Колев, директорът на
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на
Областна администрация – Русе – Иваничка Банчева и началникът на отдел
„Инвестиционно-ремонтни дейности“ към Областно пътно управление – Русе – инж.
Йосиф Йосифов.
В рамките на разговора беше отчетена кратка статистическа информация по
отношение на трафика, съгласно която за 2014 година средно денонощното натоварване
на годишна база е 7683 МПС, от които 2 459 тежкотоварни автомобила.По думите на
представителя на Областно пътно управление, път I-5 Русе-Бяла, наред с Е79 София –
Кулата, са най-натоварените пътни участъци в България.
Всички се обединиха около решението в много кратък срок Областно пътно
управление Русе да подготви мотивирано предложение до Областния управител на
Област Русе, с включена информация за процедурата на проектиране на ремонтни
дейности, данни за трафика по години и на база вид на превозните средства,
констативна част, а в заключение да бъдат предложени най-нуждаещите се от ремонт
пътни отсечки по път I-5 Русе-Бяла, които да бъдат включени като разход в бюджет
2017.
Намеренията на Областния управител на Област Русе са в последствие да
запознае с исканата информация народните представители от 19-ти МИР в 43-тото
Народно събрание.
8. Международен ден на победилите рака
По повод 6 юни – Международен ден на победилите рака, ръководство и
служители на Областна администрация – Русе облякоха символично бели и лилави
тениски в знак на подкрепа на хората с онкологични заболявания и техните семейства.
За днес беше предвидено и провеждането на общоградско хоро, но предвид
лошите метеорологични условия флашмобът под мотото „Твоята стъпка напред“ се
отлага за 09 юни от 18:00 часа на площада пред Община Русе.
Припомняме, че инициативата е част от кампания за набиране на средства за
създаване на Център за подкрепа на хора с онкологични заболявания и техните
семейства.
Областна администрация Русе е съпричастна към проекта на УМБАЛ – Русе АД
и КОЦ – Русе и основен партньор при реализацията му.
Нека заедно се обединим и облечени в бели или лилави тениски – цветовете
на кампанията, да се включим в символичното общоградско хоро с танцьорите от
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клубовете Нашенци, Кукери, Фламинго и Чанове на 9 юни 2016 г. от 18:00 часа на
площада пред Община Русе.
Повече
информация
за
кампанията
на
https://www.facebook.com/tvoyata.stypka.napred/.
9. Стефко Бурджиев разговаря с Областния представител на Съюза на
инвалидите в България
Доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на Област Русе, прие днес в
кабинета си областния представител на Съюза на инвалидите в България – г-жа Галина
Димитрова, както и председателя на Сдружение на лица с физически увреждания
„Доверие” – г-жа Мария Христова.
Гостите бяха запознати с работата на Областния обществен съвет за социално
включване на хората с увреждания в Област Русе, който тази година ще навърши 10
години от учредяването си. Беше отбелязано, че в този съвет работят хора с различни
увреждания и от различни възрасти, но това не им пречи, дори им помага да погледнат
проблемите на хората от различен ъгъл.
Бурджиев потвърди готовност да подпомага работата както на съвета като цяло,
така и на отделните Сдружения на хора с увреждания и на техните членове. Той
сподели, че в Областна администрация редовно се осигуряват работни места на хора
със специфични потребности, като към момента в администрацията има назначени 3-ма
служителя по Националната програма за обучение и заетост на хора с увреждания.
Бяха коментирани още въпроси, касаещи достъпа на хората с увреждания до
различни обекти и институции, възможностите за предоставяне на рехабилитационни
услуги в Област Русе, необходимостта от повече социални асистенти и домашни
помощници.
Гостите споделиха някои затруднения, които срещат при приема на молби за
отпускане на еднократна помощ за лица с физически увреждания (над 90 % с чужда
помощ). В тази връзка, беше поет ангажимент експерти на администрацията да
подпомогнат този процес и да създадат условия за по-добрата му организация.
10. Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите
технологии
На 07.06.2016 г., се проведе второто за годината заседание на Постоянната
секторна комисия в областта на индустрията и новите технологии.Председател на
Комисията беше Валентин Колев – заместник областен управител на Област Русе.
По т. 1 от дневния ред г-жа Христина Каспарян – експерт в Бизнес центъра за
подпомагане на малки и средни предприятия Русе, информира за хода на изпълнение на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район
(СЦР). Тя посочи, че до секретариата на СЦР вече е изпратено предложение за
структура на управлението на стратегията, което касае създаването на Координиращо
звено или т.н. Комитет по иновации и обособяването на второ подзвено – Тематични и
специфични проектни групи.
На следващо място, г-жа Каспарян обърна особено внимание на гъвкавия
характер на документа, като отправи апел за активното използване на Стратегията при
обосновка на бъдещи проектни предложения.
По думите ѝ, това което предстои е официализирането на Стратегията на
„картата на Европа“, което изисква приоритетите и целите на документа да се
публикуват на платформа за достъп до информация от различни заинтересовани страни
в цяла Европа. В допълнение на това, тя информира за възможността от ползване на
създадените специализирани платформи. Пилотните две, стартирали в началото на м.
юни 2016 г., са в областта на агрохраните и на индустриалната модернизация.
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По т. 2 от дневния ред, г-жа Диана Аврамова – експерт в Областен
информационен център Русе, популяризира възможностите за кандидатстване по
отворената по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ процедура за енергийна
ефективност за малки и средни предприятия. Крайният срок за подаване на проектни
предложения по процедурата е 19:00 часа на 12.10.2016 г., като кандидатстването става
изцяло по електронен път. Г-жа Аврамова обърна внимание на това, че за да са
допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от
извършен енергиен одит по образец. Контролът относно качеството на изготвените
енергийни одити ще бъде извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
В тази връзка, Стилиян Алексиев – главен експерт в Териториалното звено на
АУЕР в Русе, подчерта, че контролът ще бъде извършван на две нива при
изключително стриктно съблюдаване на изискванията за допустимост. Той посочи още,
че програмата е много важна за МСП, като основен акцент е смяната на енергоемки
машини.
В края на своето изложение, г-жа Аврамова отправи покана към всички
заинтересовани страни за участие в предстоящо на 27 юни събитието в Пленарна зала, в
рамките на което Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще
представи в детайли Процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“ и
Процедура „Енергийна ефективност в МСП“.
В точка Разни г-жа Пенка Попова – началник на отдел „Административен
контрол и регионално развитие“ на Областна администрация – Русе, популяризира
предстоящата на 17 юни 2016 г. Международна конференция на тема „Устойчивост в
развитието на туризма и сигурността“, организирана в Русе от Министерството на
туризма на Република България.
Присъстващите членовете се обединиха около решението в срок до 15 септември
тази година всяка институция да подаде своите предложения по официалния ред за
оптимизиране работата на Комисията, както и за разширяване на състава й.
11. Проект „Вкусовете на Дунава: хляб, вино и билки“
На 08.06.2016 г. в село Бръшлен с. Община Сливо поле, се състоя тържество,
част от проект „Вкусовете на Дунава: хляб, вино и билки“ на международна асоциация
Дунавска работна мрежа (ДАНЕТ).
В проекта участват всички държави по поречието на река Дунав.Празникът беше
организиран от Съюзът на пенсионерите 2004 от Община Сливо поле и Русенският
университет „Ангел Кънчев“ под патронажа на кмета г-н Валентин Атанасов и със
съдействието на Община Сливо поле.
Сред гостите на събитието бяха областният управител на Област Русе – доц. д-р
Стефко Бурджиев, кметът на Община Сливо поле – Валентин Атанасов, председателят
на Общински съвет Сливо поле – Синан Вейсал, зам.-кметът на Община Сливо поле –
Михаил Чиликов, кметът на кметство с. Бръшлен – Димчо Петров, кметът на кметство
с. Бабово – Пламен Пейков, кметът на кметство с. Ряхово – Георги Атанасов, доц.
Великова – преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев, инж. Йордан Казаков
– президент на Съюза на пенсионерите 2004, членовете на Бюрото на областния съвет
на Съюза на пенсионерите 2004, всички общински председатели на Съюза на
пенсионерите 2004 от Област Русе, Йордан Тодоров – председател на кооперацията в с.
Бръшлен, гости от Румъния и жители на Община Сливо поле.
За изключително автентичната атмосфера се погрижиха пенсионерите от селата
Бръшлен, Бабово и Ряхово, които демонстрираха част от земеделието на миналия век –
пътя на хляба от засяването на житото през есента, рязането на брадата през пролетта,
месенето на кравай от първото пожънато, овършано и смляно жито до разчупването на
кравая над кладенец за здраве на цялото село.
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В края на възстановката думата имаше областният управител. Доц. Бурджиев
благодари за предоставената му възможност да се върне в детството си, когато с много
любов е участвал в подобни събития. „Такива мероприятия спомагат съхраняването на
българската традиция, утвърждаването на нашия народ като нация и популяризирането
на родната битност. Българските обичаи са оня знак, който ще съхрани народа ни в
настоящето и бъдещето“, каза още той.
Областният управител не пропусна да отправи специален поздрав към
участниците от селата в Община Сливо поле за проявената от тях смелост и
находчивост да се включат в тази международна инициатива.
Той заключи изказването си, като поднесе поздравителен адрес до кмета на
Община Сливо поле – Валентин Атанасов, с благодарност за оказаната от него
подкрепа в реализацията на българското участие в проекта.
Програмата продължи с празничен обяд, в рамките на който се проведе изложба на
хлебни изделия. Същата беше подложена на оценка от компетентно жури с председател
кмета на Община Сливо поле. Всички гости на събитието участваха в томбола, която
им предостави възможност да опитат на случаен принцип от приготвените гозби.
Авторите на вкусотиите получиха грамоти за най-старо, автентично и традиционно
изделие.
12. Навигация и топохидрографните измервания по река Дунав
На 08.06.2016 г., заместник областният управител – г-н Валентин Колев,
присъства на представяне на проект „Подобряване на системите за навигация и
топохидрографните измервания по река Дунав – фаза 2” по ОП „Транспорт и
транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. с бенефициент Изпълнителна агенция за
проучване и поддържанена р. Дунав (ИАППД).
Проектът бе представен от г-н Павел Цонев –изпълнителен директор на
ИАППД. Той запозна гостите с целите и резултатите, към които се стремят.
Проектът на обща стойност от 6 146 507 лв. е стартирал на 31.03.2016 г., а
заложената крайна дата за приключване на дейностите е 31.01.2018 г.Проектът е
насочен към подобряване условията за извършване на съвременна проучвателна
дейност в р. Дунав чрез закупуването на специализиран плавателен съд.
С доставянето на проучвателния кораб с необходимото оборудване ще се
осъществяват по-мащабни и навременни геодезически и хидрографски дейности в
общия българо-румънски участък на р. Дунав.
В частта за въпроси и отговори, от името на Областния управител на Област
Русе г-н Колев отправи благодарност за отправената покана. На следващо място, той
приветства добре свършената работа към момента и използва възможността да увери
ИАППД в институционалната подкрепа, която Областна администрация – Русе е готова
да оказва за успешното провеждане на дейностите по проекта.
13. Съветът за развитие на Северен централен район заседава в Силистра
Заместник областният управител, г-н Станимир Станчев взе участие в заседание
на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. В хода на заседанието
беше представен Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда
за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в
държавните висши училища и за приемане на Списък с приоритетните професионални
направления.
По предложение на г-н Станчев за заместник председател на съвета с мандат от
01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. беше избран г-н Пламен Стоилов, кмет на община Русе.
След представяне на Годишния доклад за наблюдение и изпълнение на
Регионалния план за развитие на района, участниците в заседанието се обединиха
около направените в него изводи, че има тенденция на растеж, но със слаби темпове и
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независимо от реализираните мерки, наблюдаваните индикатори запазват относително
ниски стойности спрямо същите на национално ниво, все още не са преодолени
вътрешнорегионалните и междурегионални различия. Общият напредък по изпълнение
на Плана през 2015 година беше оценен като напредък с бавни темпове и макар, че са
налице явни постигнати резултати, ефектите от тях върху развитието на района са
ограничени.
Беше съобщено, че се разработва проект за подкрепа на изоставащите райони в
Европа по отношение на иновационните и научно-изследователските стратегии за
интелигентна специализация. За контактно лице по проекта беше определен
Областният управител на област Силистра, г-н Стоян Бонев. Основната дейност по него
ще бъде да се предостави практическа подкрепа за усъвършенстване и прилагане на
Стратегията в избрани градове/региони от Румъния, Полша, Унгария, България,
Испания, Португалия, Италия и Гърция.
Продължителността на проекта е 18 месеца, а за България акцентът ще бъде
поставен върху Северен централен район.
Заседанието продължи с представяне напредъка и въздействието на
оперативните програми върху развитието на Северен централен район, на отворени и
предстоящи процедури, както и на значими проекти на територията на област
Силистра.
В края на заседанието областният управител на област Силистра, г-н Стоян
Бонев предаде председателството на регионалния съвет за развитие на Северен
централен район за второто шестмесечие на 2016 година на област Русе.
Следващото заседание на съвета ще се проведе през месеците юли-септември
тази година в гр.Русе.
14. Стефко Бурджиев поздрави архивната общност
На 09.06.2016 на Празника на архивите, Областният управител бе поканен,
заедно с дарители и знакови фигури от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и
академичната общност, да присъства на отпразнуването му в Регионалния академичен
център на БАН в гр. Русе.
На срещата г-н Бурджиев отправи пожелания към служителите на Отдел
„Държавен архив“ – Русе, като им благодари за неуморния труд и всеотдайната им
служба към гражданите на Русе и областта и за съхраняването на културното богатство
в архивния фонд.
В края на обръщението си Областният управител ги увери, че Областна
администрация – Русе, ще продължи своята подкрепа и сътрудничеството си с тях.
15. Направихме първата стъпка напред заедно…..!
Десетки русенци се включиха в съвместната дарителска кампания на
Комплексен онкологичен център – Русе и Университетска многопрофилна болница за
активно лечение – Русе, под наслов „Инай-дългото пътешествие започва с
първатастъпка…“. Поставената цел е да се съберат средства за създаване на Център за
подкрепа на хора с онкологични заболявания и техните семейства.
Организираният на 9 юни флашмоб е една от първите стъпки в кампанията,
която предвижда редица мероприятия за набиране на необходимите средства.
Като основен партньор в реализацията на инициативата, Областна
администрация Русе изразява своята съпричастност и изцяло подкрепя идеята за
изграждане на първия в страната център, който ще оказва морална помощ както на
болните, така и на техните близки, които имат не по-малко нужда от подкрепа.
За да изразят своята солидарност в събитието взеха участие доц. д-р Стефко
Бурджиев, областен управител на област Русе, г-н Станимир Станчев и г-н Валентин
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Колев, заместник областни управители, д-р Камен Кожухаров, управител на КОЦ Русе,
д-р Йосиф Новаков, член на Борда на директорите на УМБАЛ Русе.
В своите изказвания всички те се обединиха около това,
Че трябва да се подаде ръка на хората, които са чули страшната диагноза рак,
както и на техните близки, които съприживяват битката с болестта.
В своето обръщение към събралите се на площада Елеонора Николова, една от
победилите болестта благодари на всички, които са съпричастни към инициативата и
наблегна на това колко е важно да се оказва психологическа и морална помощ на
болните и техните близки.
Доброволци от клубовете „Нашенци“, „Чанове“, „Фламинго“ и „Кукери“ с
народни танци увлякоха присъстващите да се включат в общоградско хоро.
Провелият се флашмоб под надслов „Твоята стъпка напред“ се превърна в
своеобразен „Празник на живота” и на силния човешки дух, в символ на любовта към
живота, позитивното мислене и готовността да продължиш напред въпреки болката.
Благодарим на всички, които отделиха средства и се включиха в дарителската
кампания. Само за вечерта се събра сумата от 814.48 лв.
Направихме първата стъпка напред заедно…..!
16. Валентин Колев се срещна със ценовски земеделски производители
На 10.06.2016 г. заместник областният управител, г-н Валентин Колев се срещна
със земеделски производители от Община Ценово. Повод за посещението са
наводнените земеделски земи, в резултат от поройните дъждове и излезлите от
коритата си реки (в т.ч. р. Студена в с. Новград и с. Караманово) и отводнителни
канали в с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково, с. Джулюница и с.Караманово.
На срещата присъстваха Председателят на Общински съвет Ценово Галина
Георгиева, представители на „Напоителни системи” ЕАД, Басейнова дирекция
„Дунавски район” и общински съветници.
Земеделските производители поставиха своите проблеми и поискаха съдействие
от институциите за намаляване на щетите и отстраняване на причините за тях.
На срещата беше взето решение в Общински съвет Ценово да се внесе за
разглеждане проблема за наводнените площи, като от земеделските производители
беше поет ангажимент за оказване на възможната помощ при предприемане на
действията за почистване на отводнителните канали.
От страна на Общински съвет Ценово и Общинска администрация беше поет
ангажимент за установяване на контакт с институциите, имащи техническа възможност
за работа в речните корита, дигите и др. прилежащи райони, които се нуждая от
почистване или др. дейности.
Всички присъстващи се обединиха около разбирането, че е необходимо
провеждането на дългосрочна политика с цел недопускане преливането на реките и
наводняване на обработваемите терени.
17. Конференция посветена на 150 години железопътна линия Русе – Варна
Областният управител г-н Стефко Бурджиев взе участие в конференция на тема
„150 години железопътна линия Русе – Варна. 150 години железопътна инфраструктура
в България“, която се проведе на 10.06.2016 г. в гр. Варна. На организираната от
Национално сдружение „Общество на инженерите по железопътен път” конференция
бяха представени историята на създаването на първата ЖП линия у нас, развитието и
потенциала ѝ в бъдеще.
В присъствието на кмета на Каспичан, г-жа Милена Недева, представители на
Община Варна и ж.п.специалисти, Областният управител представиидеята за
изграждане на градска железница в гр. Русе, която предизвика силен интерес сред
участниците.
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Общественото обсъждане на Прединвестиционното проучване (ПИП)
„Подобряване на транспортната достъпност чрез изграждане на градска железница,
свързваща централна градска част с района на бившия комбинат за тежко
машиностроене, ИПЗ и ЗПЗ, Безмитна зона и Индустриален парк-гр. Русе, гр. Мартен и
други населени места“ ще се проведе тази сряда, 15 юни 2016 г. от 16.00 ч. в
Пленарна зала.
18. ПК „Надежда” с. Щръклево отпразнува 20-годишния им юбилей
На 10.06.2016 г. съставът за стари градски песни към Пенсионерски клуб
„Надежда”, с. Щръклево отпразнува своя 20-годиншен юбилей, почетен гост на който
бе Областният управител на Русе, Стефко Бурджиев.
По време на празничния концерт г-н Бурджуев благодари за поканата и изрази
своята адмирация към участниците за приноса им към социално-културния разцвет на
с.Щръклево. Той пожела на участниците да продължават да са все така всеотдайни към
изкуството.
19. Работна среща на тема „Опазване на почвите в България”
На 14.06.2016 г. от 09:00 часа в „Канев център“ се състоя работна среща на тема
„Опазване на почвите в България”, по проект „Опазване на почвите в България” на
Русенски университет „Ангел Кънчев”, финансиран от фондация „Америка за
България”.
В срещата взеха участие заместник областният управител, г-н Станимир
Станчев, проф. Велизара Пенчева – ректор на РУ „Ангел Кънчев”, чл.-кор. проф.
Христо Белоев – председател на Общински съвет – Русе, проф. Генчо Попов – декан на
Аграрно-индустриалния факултет, Брайън Гогин- аташе по земеделие в Посолството
на САЩ в София в периода 2001-2006 г.,проф. Харолд Ван Ес от Университета Корнел,
преподавател, изследовател и специалист по съветническа дейности изнесено обучение
в областта на управлението на почвите и водите, и др.
Целта на срещата бе да се представят постигнатите резултати до сега, както и да
се дискутират предстоящите основни дейности, опазване на почвите в България чрез
прилагане на иновационни технологии, специализирани услуги и изнесено обучение на
фермери от областите Русе, Търговище, Плевен, Велико Търново и Добрич. Предвижда
се създаване на функционален Център за иновации и трансфер на технологии в
земеделието.
20. Проект на прединвестиционно проучване „Градска железница”
На 15.06.2016 г..в Пленарна зала се проведе обществено обсъждане на проект на
Прединвестиционно проучване (ПИП) „Подобряванена транспортната достъпност чрез
изграждане на градска железница, свързваща централна градска част с района на
бившия комбинат за тежко машиностроене, ИПЗ и ЗПЗ, Безмитна зона и
Индустриален парк-гр. Русе, гр. Мартен и други населени места”.
Проектът беше презентиран от инж. Валери Матеев, представител на фирмата
изпълнител „Гео –Чонов” ООД Русе. На общественото обсъждане присъстваха
Областният управител г-н Стефко Бурджиев и неговите заместници Валентин Колев и
Станимир Станчев, главният архитект на Община Русе г-жа Живка Бучуковска,
служители на Областна администрация – Русе и граждани.
Фирмата изпълнител на Предивестиционното проучване - „Гео Чонов” е избрана
чрез Обществена поръчка, обявена през м.ноември 2015 г. с възложител Областният
управител. Стойността на проекта е 44 940 лв. с ДДС. Източник на финансиране е
републиканският бюджет.
Публичната покана за възлагане на обществената поръчка, както и договорът с
фирмата изпълнител са публикувани на интернет страницата на Областна
администрация – Русе.
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Проектът на ПИП е съгласуван с Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ (НКЖИ) и Общински експертен съвет по устройство на територията
към община Русе.
Въпроси към изпълнителя на прединвестиционното проучване зададоха арх.
Мария Костадинова, представител на камарата на архитектите в България, регионална
колегия Русе, г-н Димитър Недялков, изпълнителен директор на Свободна зона – Русе,
инж. Георги Манев, представителите на Сдружение „Бъдеще за Русе” – г-н Мариян
Димитров и г-н Бойко Никифоров и журналисти.
Интересът на присъстващите беше основно към начина на избор на спирките по
маршрута на градската железница, техните параметри и необходимостта от
обезопасяване на трасето; начина на финансиране на техническия проект,
реалистичните сроковете за неговото изпълнение и др.
От презентацията на фирмата изпълнител и отговорите на Областния управител
стана ясно, че финансов разчет за капиталовите разходи за реализиране на проекта е
направен за изграждане на трасето КТМ – Мартен с маршрут: Русе пътническа – Русе
разпределителна – Русе север – КТМ – Мартен – обща дължина 16.434 км; трасето Русе
– Индустриален парк с маршрут Русе разпределителна – Русе изток с обща дължина
3.154 км. и трасето Русе околовръстна с маршрут Русе запад – Пристанище Русе – Рига
– Музей на транспорта – Русе разпределителна с обща дължина 5.9 км.
Изчислено е, че вероятната възвращаемост на средствата ще бъде в размер на
около 11.02%, като се обмислят различни форми за финансиране на техническия проект
в това число Публично частно партньорство, финансиране по различни програми и
грантови схеми и др. Не бе отхвърлен и вариантът, предложен по време на
Общественото обсъждане за създаване на Акционерно дружество.
При заложените инвестиционни и времеви параметри, проекта може да бъде
реализиран със съществено участие на грантово финансиране, както и банково
финансиране с хоризонт не по-малък от 10 години.
Източници за необходимите инвестиции са следните:
•Собствено участие - 5 509 396,80 лв. (20%)
•Безвъзмездно финансиране - 13 190 992,00 лв. (50%)
•Банково финансиране - 7 914 595,20 лв. (30%)
•Общо: 26 614 984 лв.
По отношение на обезопасяването на трасето на градската железница, инж.
Матеев обясни, че по време на представянето на проекта за прединвестиционно
проучване пред НКЖИ е направена препоръка, да се заложи в работния проект
поставянето на шумозащитни съоръжения, които в същото време ще имат и предпазна
функция.
От страна на Община Русе, арх. Бучуковска заяви категорична подкрепа за
реализацията на проекта.
За всички граждани, които не успяха да присъстват на Общественото обсъждане,
презентацията на проект на Прединвестиционно проучване (ПИП) „Подобряване на
транспортната достъпност чрез изграждане на градска железница, свързваща централна
градска част с района на бившия комбинат за тежко машиностроене, ИПЗ и ЗПЗ,
Безмитна зона и Индустриален парк-гр. Русе, гр. Мартен и други населени места”, ще
бъда публикуван на сайта на Областна администрация – Русе.
21. Заседание на Областната комисия „Образование и пазар на труда“
На 16.06.2016 г. Секторната комисия в областта на образованието и пазара на
труда проведе заседание, водено от заместник областния управител г-н Станимир
Станчев.
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Темите, разгледани на заседанието бяха свързани спромени, които се предвижда
да настъпят след влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО).
Г-н Димитър Райнов, началник на Регионален инспекторат по образованието
Русе запозна участниците с Процедурите, съгласно ЗПУО по определяне на
представители на работодателските организации за участие в обществените съвети на
училищата и изготвяне на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община от
област Русе.
Освен промените, които предстоят във вида на училищата и обслужващите звена
в системата на средното образование, във финансирането на досега съществуващите
държавни училища, се предвижда и разработване на Областна стратегия за подкрепа за
личностното развитие на децата и учениците.
От друга страна към всяка детска градина и всяко училище ще се създават
обществени съвети. В състава на общественинте съвети на училищата, извършващи
обучение за придобиване на професионална квалификация се включват и
представители на работодателите.
Присъстващите на заседанието се обединиха около приемането на решения,
свързани със набелязването на конкретни стъпки в процеса на разработване на
общински анализи на потребностите от подкрепа, както и на областната и общинските
стратегии за личностно развитиена децата и учениците.
Г-н Станимир Станчев информира членовете на Комисията и за друга новост в
системата на образованието, а именно, че Министерството на образованието и науката
е пуснало карта на професионалните гимназии, включително и тези, които предлагат
дуално обучение. Първата в България интерактивна карта на професионалното
образование предоставя информация за професионалните направления, броя на
учениците, които се обучават в тях, материалната база на училищата, участие в проекти
и др. Картата дава реална представа на бизнеса в коя община колко деца и в какви
професии се обучават.
22. Клаус Йоханис – президент на Република Румъния посети Област Русе
Днес Областният управител г-н Стефко Бурджиев придружи Президента на
Република Румъния г-н Клаус Йоханис по време на неговата визита в Област Русе.
Г-н Йоханис посети района на гр. Мартен, където се изгражда газовия
интерконектор между България и Румъния, чиято първа копка беше дадена през месец
август 2012 г.
Част от българската делегация бяха още заместник-министърът на енергетиката
Жечо Станков, кметът на Община Русе, Пламен Стоилов, главният архитектна Община
Русе, г-жа Живка Бучуковска, кметът на гр. Мартен, Димо Тонев, изпълнителният
директор на Ерворегион Данубиус, г-жа Лили Ганчева, представители на звеното към
Булгартрансгаз ЕАД, отговарящи за строителството на колектора, а като част от
румънската – бившият и настоящият посланици на Р Румъния в България – Антон
Пъкурецу и Йон Гъля.
Пред официалните лица беше представен етапът на строителство на газовия
интерконектор между България и Румъния и значимостта на връзката му с газопровода
Румъния – Унгария.
По време на посещението на г-н Клаус Йоханис, Областният управител получи
личен автограф върху биографичната книга на Президента - „Стъпка по стъпка”,
преведена от русенката Мартина Ганчева.
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23. „Устойчивост на туризма и сигурността в Дунавския регион”
На 17.06.2016 г. Областният управител на област Русе - г-н Стефко Бурджиев взе
участие в международна конференция на тема „Устойчивост на развитието на туризма
и сигурността в Дунавския регион” в гр. Русе.
Официални гости на конференцията бяха г-жа Корина Крецу – Еврокомисар по
Регионалната политика; г-н Василе Динку – Вицепремиер и Министър на Регионалното
развитие и публичната администрация на Румъния; г-жа Николин Ангелкова –
Министър на туризма; г-жа Деница Николова – Заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството и Национален координатор на Стратегията на ЕС за
Дунавския регион; г-н Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе; кметове и областни
управители от България и други страни от Дунавския регион; представители на
институции по сигурността и др.
По време на встъпителната част от конференцията бе подчертано значението на
сигурността в Дунавския регион за развитието на туризма и необходимостта от
засилване на партньорството в тази сфера.
Представени бяха възможностите за развитие на туристическия потенциал, опазв
ането накултурното наследство и околната среда чрез съвместни трансгранични проект
и.
Подчертано бе развитието на сектор туризъм през последните години, както и
ефективното използване на ресурсите на Оперативна програма „Регионално развитие”
от страна на Община Русе.
В края на официалната част бе прочетена и връчена на Еврокомисар Крецу,
декларация подкрепена от кмета на Община Русе, Областния управител на област Русе,
кмета на Община Велико Търново, кмета на Гюргево, Председателя на УС на „Приста
Ойл Холдинг”, Българо-румънската търговско промишлена палата, Съюза на
хотелиерите и ресторантьорите в Русе, и мениджърите на Булстрад Арена.
Чрез декларацията се изразява пълната подкрепа на бизнеса, браншовите
организации, професионални сдружения, неправителствени организации и местните
власти на Русе, Гюргево и Велико Търново за сътрудничество с Европейската комисия
и националните правителства на България и Румъния за реализацията на проектите и
заложените в тях цели на Дунавската стратегия.
Като приоритет за развитието на трансграничния регион се посочва проекта за
изграждането на бърза транспортна връзка между Русе, Гюргево и Букурещ, чрез
пускането в експлоатация на модерна скоростна мотриса. Според тях, реализацията на
този мащабен проект, ще бъде пример за сътрудничество между бизнеса и
администрацията на двете страни и ще стимулира публично-частните партньорства.
24. Приемна в с. Кацелово на Областния управител
На 16.06.2016 г. заместник областният управител Станимир Станчев проведе
приемна в с. Кацелово с граждани и кметове на населени места от община Две могили.
По време на срещата бяха засегнати теми от широк обществен интерес.
Сред най-дискутираните въпроси бяха липсата на аптека и недостатъчното присъствие
на медицински персонал в селата. Гражданите заявиха, че имат нужда от по-адекватни
здравни грижи, отговарящи на възрастта и социалното положение на пациентите.
Друг проблем, изискващ вниманието на отговорните институции е лошото
състояние на пътната мрежа, което се задълбочава след всеки по-силен дъжд и създава
предпоставки за наводнения.
Акцент беше поставен и върху необходимостта от извършване на спешен ремонт
на моста до с.Кацелово, представляващ единствения изход от селото.
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Обсъдени бяха и новата наредба на Община Две могили, регламентираща
максималния брой животни, които могат да се отглеждат на територията на населените
места, както и качеството на сметосъбирането в общината.
Г-н Станчев се ангажира да проведе разговори и сформира работни групи с
отговорните институции, като обсъди повдигнатите въпроси и потърси възможните
решения.
Гражданите благодариха за вниманието и подчертаха, че практиката властта да
идва при народа е много полезна и значима за населението.
25. Заседание на комисията за обществен ред и сигурност
На 17.06.2016 г., се проведе първото заседание на Областната комисия за
обществен ред и сигурност (ОКОРС). То беше председателствано от заместник
областният управител г-н Валентин Колев.
В началото на срещата секретаря на Комисията представи основни акценти от
Индикативната годишна работна програма за дейността на ОКОРС.Съгласно графика
за работата ѝ, второто заседание се предвижда да се проведе през месец декември.
Д-р Руденко Йорданов, директор на Секретариата на Областния съвет на
Българския червен кръст – Русе представи Анализ на готовността и практическите
възможности на институциите, службите и неправителствения сектор на територията
на
Русенска област за своевременна и адекватна реакция при инцидент с множество
пострадали. В тази връзка беше прието решение да се сформира работна група с
представители на Областна администрация – Русе, ОД на МВР – Русе, Териториална
дирекция на Гранична полиция Русе, Териториална дирекция на ДАНС Русе, РД ПБЗН
– Русе, РЗИ Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ОС на БЧК Русе, която да
извърши преглед на проекта на Закон за противодействие на тероризма и да направи
предложения за усъвършенстване на разписаните процедури и функции в нормативния
акт и синхронизирането му със законодателството.По предложение на д-р Руденко
Йорданов в периода септември – октомври 2016 г. ще се проведе публична лекция с
медицинска насоченост за действие при инцидент с множество пострадали с лектор
доцент Александър Парашкевов от Военномедицинска Академия – София.
В рамките на заседанието беше представен Териториалния орган за обществен
ред и сигурност към Окръжен съвет Гюргево, неговата структура и задължения. Една
от основните дейности, които осъществява е да представлява и насърчава интересите на
общността с цел осигуряване на климат на обществена сигурност и безопасност.
В заключение заместник областния управител г-н Валентин Колев акцентира
върху това, че въпреки различията в дейността и правомощията на двете структури от
българска и румънска страна е добре да се проведе съвместно заседание, на което да
бъдат обменени добри практики.
26. Областният управител поздрави учениците на МГ „Баба Тонка”
На 17.06.2016 г. Областният управител на област Русе, Стефко Бурджиев
поздрави учениците от Математическа гимназия „Баба Тонка” по повод тържественото
връчване на дипломите за средно образование на випуск 2016 г.
На
официалната
церемония присъстваха още заместник-кмета на Община Русе – г-жа Наталия Кръстева,
г-жа Ирена Петрова – директор дирекция „Култура и образование” и много гости и
родители.
Г-н Бурджиев отправи своите благодарности към учителския екип за все
отдайния им труд за по-доброто бъдеще на младото поколение и пожела крепко здраве
и професионални успехи на тях и новозавършилите.
Областният управител подчерта, че благодарение на създадената от екипа
благоприятна среда за успешното развитие на учениците, училището заслужено заема
място като най-елитната гимназия в област Русе.
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27. Традиционнен празник на село Копривец „Свети дух“
На 19.06.2016 г. в с. Копривец, Община Бяла, се състоя Традиционния празник
на селото „Свети Дух“.
Събитието се организира от кметството на с. Копривец и Читалищно
настоятелство на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1922“. Програмата се състоя на
площада в селото.
Празненството уважиха доц. д-р Стефко Бурджиев –областен управител на
Област Русе, г-н Евгени Димов – заместник – кмет на община Бяла, кметове на
кметства, както и жителите на село Копривец.
В изявлението си към гостите на празника доц. Бурджиев се обърна с думите:
„благодаря за отправената ми покана да бъда част от този празник. Изключителна
привилегия за мен е да бъда в село, с което съм професионално свързан.
Бих искал да пожелая на всички Вас да бъдете живи и здрави, да пазите
традицията, защото именно чрез нея се градят настоящето и бъдещето.
Само по този начин ще имат по-добра перспектива децата ни, които са найголямото ни богатство. Честит празник!“
Областният управител приветства последователността и усилията на
организаторите на събитието, което се провежда за десета поредна година. В края на
своето обръщение той връчи поздравителен адрес на кмета на селото.
Програмата по случай празника беше богато емоционално наситена. Песни и
танци изпълниха площада, а г-н Бурджиев взе специално участие в сформиралото се
хоро от жителите на селото.
На 19.06.2016 г. в с. Копривец, Община Бяла, се състоя Традиционния празник
на селото „Свети Дух“.
Събитието се организира от кметството на с. Копривец и Читалищно
настоятелство на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1922“. Програмата се състоя на
площада в селото.
28. Програма „Равен шанс - достъп до средно образование“
За поредна година Център „Амалипе“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална
Алтернатива“обявява Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“ за
ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017 г., чиято цел е да се подобри
достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне
основни образователни бариери.
Програмата се осъществява от партньорски организации, работещи по места,
които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12
клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.
Документите за кандидатстване следва да се изпратят до 15 юли 2016 г. на адрес:
ЦМЕДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново 5000, п.к. 113, за Програма „Равен шанс:
достъп до средно образование”.
Условията за участие на учениците и необходимите документи са публикувани
на интернет адрес: http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2607&lang=1.
29. Бизнес обучение за малки и средни предприятия
На 22.06.2016 г., в зала 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев“, се
състоя бизнес обучение за малки и средни предприятия на тема „Дигитална
идентичност и сигурност“.
Събитието се организира от Изпълнителна агенцияза насърчаване на малките и
средните предприятия съвместно с Microsoft България и е част от поредица от
обучения, които ще се проведат в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара
Загора.Лектори в обучението бяха Борислав Сестримски – експерт по информационна
сигурност и разследванена компютърни престъпления към „Международна академия за
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обучение по кибер разследвания“ и Десислава Матева – адвокат и част от екипа на
юридическа кантора Арсис Консултинг, която е тясно специализирана в областта на
интелектуалната собственост.
Бизнес форума уважиха Валентин Колев – заместник областен управител на
Област Русе, Диана Антонова – заместник ректор на РУ “Ангел Кънчев“,
представители на малкия и средния бизнес, както и студенти от РУ “Ангел Кънчев“.
В изявлението си към гостите на събитието, Валентин Колев изрази своята
благодарност към организаторите за отправената покана и го определи като
изключително значимо за насърчаването на малки и средни предприятия. Той допълни,
че обучения от подобен род са нужни и полезни, тъй като дават ценни знания за това,
как по-успешно и сигурно да се ръководят предприятията с цел повишаване тяхната
ефективност.
Заместник
областният
управител
увери
всички
присъстващи
в
институционалната подкрепа, която Областна администрация – Русе е готова и ще
продължава да оказва, за да се повишат общите показатели на благосъстоянието в Русе
и областта.
30. Юбилей на Бизнес центъра
На 23.06.2016 г. в лятната градина на хотел „Дунав Плаза“ , се състоя честването
на 20-годишнината от създаването на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни
предприятия - Русе.
Доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на Област Русе, уважи
празника и поднесе поздравителен адрес и специален плакет на Катя Горанова –
изпълнителен директор на БЦПМСП, с което отбеляза нейният принос към развитието
на малките и средни предприятия, икономическото развитие и просперитета на Русе и
Русенска област.
През годините неправителствената организация е работила съвместно с
Областна администрация – Русе по множество инициативи и се е утвърдила като
стожер за малките и средни предприятия. Г-н Бурджиев и г-жа Горанова, се увериха
взаимно, че и за напред ще поддържат тясното си сътрудничество с цел добруването на
Русе.
31. Поздравления за Кмета на Гюргево за встъпването му в длъжност
На 23.06.2016 г. в гр. Гюргево, Румъния се проведе церемония по официалното
встъпване в длъжност на новоизбрания кмет г-н Николае Барбу. Г-н Барбу беше
приветстван от заместник областния управител на област Русе - г-н Валентин Колев,
заместник-кмета на Община Русе - г-н Димитър Наков и изпълнителния директор на
Асоциация Еврорегион „Данубиус” – г-жа Лили Ганчева.
Г-н Колев поднесе поздравление от името на Областния управител и целия екип
на Областна администрация – Русе, като увери кмета на Гюргево в продължаване на
успешното сътрудничество между двете институции.
Като добър пример за сътрудничество, кметът на Гюргево посочи българорумънската земеделска работна група, чийто опит ще послужи като основа за
изграждане на бъдеща земеделска борса в Русе и Гюргево.
Г-н Николае Барбу беше преизбран за втори мандат за кмет на Гюргево на
провелите се на 05.06.2016 г. местни избори в съседна Румъния.
32. Награди за юноши и девойки до 18 години „Девин къп“.
На 25.06.2016 г. се състоя финалът на Държавното лично първенство за юноши и
девойки до 18 години „Девин къп“.
Турнирът беше организиран от Българската федерация по тенис, Тенис клуб
Русе и Община Русе и се проведе от 19 юни до 25 юни на тенис кортовете в Парка на
младежта.
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Шампиони в състезанието станаха Петя Аршинкова и Александър Донски.
Купите на победителите бяха връчени от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен
управител на област Русе и Иво Пазарджиев,общински съветник.
Областният управител поздрави победителите като пожела успех в бъдещите им
лични и спортни предизвикателства.
33. Проведе се фолклорния събор „Жива вода“
На 25.06.2016 г. се състоя Фолклорният събор „Жива вода“, който се проведе в
местността „Аязмото“ в близост до манастира „Света Марина“ в с. Каран Върбовка,
община Две могили.
Организатори на събитието бяха Община Две могили, НЧ „Развитие 1908“ с.
Каран Върбовка и кметство Каран Върбовка.
На събитието присъстваха Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит
Наум, г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, г-н Божидар
Борисов, кмет на община Две могили и г-н Михаил Трифонов, кмет на с. Каран
Върбовка.
В своето приветствие към участниците, г-н Колев се обърна с признателност за
ентусиазма и желанието, с което те продължават да съхраняват на самодеен принцип
традициите и българския дух.
Той благодари и на организаторите, че за пореден път превръщат събора „Жива
вода“ в своеобразен празник на автентичния български фолклор.
34. Стартира фестивал „Сцена под липите“ и „Еньовден“
На 25.06.2016 г. се проведе Национален фолклорен фестивал „Сцена под
липите“ и „Еньовден“ в красивата местност Лесопарк "Липник". Специални гости на
събитието бяха Светлана Ангелова, народен представител от 19 МИР и доц. д-р Стефко
Бурджиев, областен управител на област Русе.
Фестивалът беше открит от областния управител, който благодари на
организаторите – Община Русе, Кметство с. Николово, НЧ „Пробуда-1901 г.“ и
Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“– Русе за наситената и изпълнена с
много събития програма. Той поднесе и поздравителен адрес на г-жа Марийка Генова,
кмет на с. Николово.
Г-н Бурджиев се обърна към участниците и гости на фестивала с пожелание за един
щастлив и изпълнен с положителни емоции празник.
35. Представиха процедура „Енергийна ефективност”
На , 27.06.2016 г. в Пленарна зала на Община Русе се проведе последният от
поредицата информационни дни по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ към
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Кампанията се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, в качеството ѝ на Управляващ орган на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 в периода от 13 до 27 юни 2016 г. в
градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Русе.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе откри
събитието и поздрави г-жа Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката. Тя
представи в резюме целите на процедурата и акцентира, че по нея малки и средни
предприятия могат да получат между 50 хил. и 1,5 млн. лв. за подобряване на
енергийната си ефективност.
Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
представиха пред заинтересованите страни и процедура „Развитие на управленския
капацитет и растеж на малки и средни предприятия“.
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36. Общините представиха плановете си за социални услуги
Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги 2016-2020 г. проведе заседание на 28.06.2016 г. Отчете се
изпълнението на общинските планове за социални услуги за 2015 година и се
представиха планираните за 2017 година общински социални дейности. Докладите,
неразделна част от протокола на заседанието, ще бъдат достъпни на интернет
страницата на Областна администрация Русе http://www.ruse.bg/.
Предвид специфичните трудности в работата на социалните работници бяха
дискутирани възможностите за консултирането им с психолог, т. нар. супервизия, като
превенция на професионалното „прегряване“. Стана ясно, че общините и дирекциите за
социално подпомагане полагат усилия за осигуряване на необходимата психологическа
и методическа подкрепа.
В точка “Разни“ беше обсъдена ситуацията с младежите – потребители на
Център за настаняване от семеен тип, които бяха приети в русенската болница със
съмнение за хранително натравяне. Тъй като контрол върху храненето на
потребителите в тези услуги извършват общините, респективно в случая Община Русе,
последната е предприела всички необходими действия за установяване причините за
влошеното състояние на младежите. Специалистите считат, че качеството на
предоставяната в Центъра грижа е на добро ниво, но при установени нарушения трябва
да се понесе релевантна отговорност.
В края на заседанието участниците оцениха като положителен напредъка по
изпълнение на общинските планове за социални услуги за 2015 г., които са неразделна
част от Областната стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 г.
37. Празник на църквата в село Мечка
На 29.06.2016 г. в село Мечка се отпразнуваха съвместно Петровден и празник
на православен храм „Св. Св. Петър и Павел“.
Заместник областният управител Валентин Колев уважи празничния ден и
присъства на празничната литургия. Други официални гости бяха кметът на село Мечка
– Ивелин Илиев и негови колеги. По традиция в храма се отслужи водосвет и се освети
курбан. Вярващите бяха поръсени със светена вода за здраве.
Православният храм "Св. Св. Петър и Павел" e известен като един от найкрасивите храмове на територията на община Иваново и е най-голямата гордост за
местното население и културната история на село Мечка. Строежът му е започнал през
1921г. и днес той е с висока архитектурна стойност.
38. Беше обсъдена възможност за взаимодействие при извънредни ситуации
На 29.06.2016 г., в Областна администрация Русе се проведе българо-румънска
работна среща във връзка с проект на идея за правен и технологичен анализ на
спешната помощ и разработването на алгоритми на взаимодействие на всички служби
за бързо реагиране в трансграничен регион Русе – Гюргево – Букурещ.
Идеята за подобно сътрудничество не е нова, но финансирането, което
предоставят европейските програми през настоящият програмен период, както и
изпълнените съвместни проекти в тази област дават възможност проектната идея да
бъде реализирана.
В работната среща взеха участие г-н Стефко Бурджиев – областен управител на
област Русе, г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на Еврорегион Данубиус и
модератор, г-жа Алис Муртезова – председател на общинската организация на
Български Червен кръст, г-н Кълин Александру – генерален директор на Департамент
„Извънредни ситуации“ към Министерството на вътрешните работи на Румъния, д-р
Ръдулеску – представител на Община Букурещ и полковник Емил Апостол – началник
„Инспекторат по извънредни ситуации“ Гюргево.
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Г-н Бурджиев благодари на румънските представители за това, че са се отзовали
на поканата му, свързана с обсъждане на необходимостта от висока степен на
организираност и реакция на съвместните действия в трансграничния регион при
възникване на спешни, извънредни, пътнотранспортни и медицински ситуации.
Г-н Александру от своя страна подкрепи идеята и увери, че ще съдействат със
своя опит и работата си в националната система за спешна помощ на Румъния, дава на
за пример в съседните европейски държави.
В резултат на ползотворната дискусия се взеха следните решения: да се
сформира съвместна работна група за подготовка на проектната идея да се
определи дата за протоколна среща в Букурещ между двата екипа; да се
разработи модел на договор между конкретни здравни заведения и други
институции за взаимопомощ от двете страни на река Дунав.
39. Проблеми на ромската общност
На 29.06.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе заседание
на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси под
председателството на г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област
Русе. Предмет на обсъждане беше мониторинговия доклад за изпълнението на
Областната стратегия за интегриране на ромите през 2015 г.,представен от секретаря на
Съвета г-жа Вечие Ибрямова.
Докладът представя проблемите на ромската общност в област Русе и
извършените дейности за тяхното разрешаване. Той съдържа информация, която е
систематизирана, като данните са предоставени от всички ангажирани институции,
които имат конкретни отговорности по изпълнението на приоритетните области
(образование,здравеопазване, заетост, жилищни условия,върховенство на закона и
недсикриминация, култура и медии).
В последвалата оживена дискусия беше посочено, че интеграцията на ромското
малцинство в област Русе може да се постигне само с общите усилия на властите на
общинско и областно ниво,на институциите, пряко ангажирани с Областната стратегия
за интегриране на ромите, на неправителствения сектор и най-важното с прякото
участие на самите ромски организации и ромите като цяло.
По време на срещата г-жа Даринка Василева – старши експрет в Регионален
инспекторат по образование презентира темата „Подобряване достъпа до образование,
чрез създаването и развитието на условия, в които българските граждани
принадлежащи към етническите малцинства, могат да поддържат и развиват своята
етническа идентичност, култура, език итрадиции“.
В края на заседанието членовете на Областния съвет бяха информирани относно
отворените процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ от г-жа Габриела Стефанова – експерт „Комуникация и информация“ в
Областен информационен център – Русе.
40. Русе отпразнува деня на река Дунав
На 29.06.2016 г. Русе отпразнува деня на рeка Дунав, организиран от Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
Празникът беше съпътстван от разнообразни събития – речно кръщение на
ученици от Професионална гимназия по речно корабостроение и корабоплаване Русе,
изложба, танци и др.
На събитието присъстваха заместник областният управител, Валентин Колев,
директорът на РКТ –Дунав, Валентин Христов, генералният директор на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Ангел Забуртов, заместник кметът на
Община Русе, Димитър Наков, проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на РУ „Ангел
Кънчев“ и чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общински съвет Русе.
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Г-н Колев отправи обръщение към гостите, като прочете поздравителен адрес от
г-н Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе.
Той сподели още, че
сегашното и бъдещите поколения трябва да направят всичко възможно за опазването и
обезопасяването на река Дунав, за да продължи реката да дава поминък и възможности
за развитието на крайречните градове.
Заместник областният управител завърши обръщението си с пожелания за
здраве, щастие и бъдещи успехи.
41. Среща с председателя на агенция „Държавен архив“
На 29.06.2016 г. в Областна администрация Русе, се състоя среща между г-н
Станимир Станчев –заместник областен управител на област Русе, Директор на
Дирекция АКРРДС - Иваничка Банчева, доц. д-р Михаил Груев – председател на
Държавната агенция „Архиви“, Ивелина Караилиева –регионален директор за Велико
Търново и Стефка Маринова – началник отдел за гр.Русе.
Доц.д-р Груев постави проблема за влошената материална база на Държавна агенция
„Архиви“и се обърна към Областна администрация Русе, с молба за съдействие в
намирането на нова по-подходяща за работата на агенцията сграда, която също така да
бъде в удобство на гражданите.
Заместник областният управител увери присъстващите в институционалната
подкрепа, която Областна администрация – Русе оказва и ще продължава да
осъществява и за напред.
Г-н Станчев използва случая и връчи специален поздравителен адрес по случай
откриване на изложба "Пейзажи от Долни Дунав – отсам и отвъд", организирана от
Държавна агенция"Архиви" – София.
42. Управленито на риска при мащабни инфраструктури
На 30.06.2016 г., в конферетната зала на х-л Рига се провежда началната
конференция по проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в българорумънската трансгранична област“.
Проектът разглежда рисковите фактори в различни мащабни инфраструктури
(МИ) в трансграничния регион България – Румъния, включващи язовири и
електрически централи, мостове, ядрени централи, химически, военни, пречиствателни
предприятия и др.
В програмата са застъпени три тематични направления – нормативна база при
управление на риска; управление на риска в индустрията и транспорта и рискове пред
устойчивото развитие на трансграничния регион Румъния-България.
Официални гости на форума са доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител
на Област Русе, проф. д-р Велизара Пенчева – ректор на РУ „Ангел Кънчев“, чл. кор.
проф. дтн Христо Белоев –председател на Общински съвет Русе, областни и заместник
областни управители от Северна България, зам.-председателя на Румънската агенция за
научни изследвания и иновации (ANCSI) д-р Йоан Урсу, мениджъра на проекта и
директор по Ядрена безопасност към Националния институт по физика и ядрено
инженерство „Хория Хулубей“ (Румъния) д-р Митика Драгушин и от проф. д-р
Валентин Кожану от Университета по икономика в Букурещ (Румъния).
В конференцията участват още български и румънски неправителствени
организации и институции, а представители от висши румънски и български учебни
заведения изнасят доклади по темата.
В своето приветствие доц. д-р Стефко Бурджиев благодари на проф. Николай
Михайлов за поканата и на екипа формулирал проектната идея, чиято основна цел е „да
се намали вероятността за риск в публични и частни МИ, чрез увеличаване нивото на
социално-икономическо одобрение на съществуващите и бъдещите МИ в
трансграничната зона“. Областният управител подчерта още, че този проект е
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изключително важен и носи особена професионална удовлетвореност и за него,
правейки го част от това изключително по тематичния си обхват и много навременно и
важно научно събитие.
Той заяви своята категоричност, че подобряването на комуникативния капацитет
на МИ, на публичната администрация и неправителствените организации, обучението
на мениджъри на МИ, създаването на обучителна система за мениджъри са
изключително професионално и точно определени специфични цели, гарантиращи
успешното управелние на природните и технологичните рискове, природните и
предизвикани от човека бедствия в трансграничната зона.
Доц. д-р Стефко Бурджиев благодари още веднъж на организаторите и на всички
авторитетни институции, висши училища и неправителствени организации, участници
в конференцията.
В заключение каза: „Считам, че в тематично и в съдържателно отношение
докладите и техните автори са на изключително високо професионално ниво, което е и
най-важната предпоставка за успеха на конференцията и още по-важното за
реализирането на приносите за постигането на основната цел на проекта – да се намали
степентта на риск в публичната и частна МИ“.
43. Състояние на републиканската пътна мрежа в област Русе
На 30.06.2016 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе заседание
на Секторната комисия в областта на транспорта и енергетиката под председателството
на г-н Валентин Колев – заместник областен управител на област Русе.
Директорът на Областно пътно управление Русе г-н Ростислав Стефанов
представи Анализ на технико-експлоатационното състояние на участъците от
Републиканската пътна мрежа на територията на област Русе и възможността за
поетапно осигуряване на средства за финансиране на ремонтите или рехабилитацията
им през 2017 г.
Г-н Стефанов обясни, че през м. май и юни 2016 г. предстои да се изпълни
превантивен ремонт на Път II – 51 Бяла- Копривец – Попово от км. 0+060 до км.
14+941, финансиран съгласно ПМС № 85/15.04.2016 Г. на Министерски съвет. През
настоящата година се изпълняват ремонтно-възстановителни работи на обект: Път I-2
Русе- Разград, рехабилитация на мост при км. 34+196 над р. Бели лом, с. Писанец.
Възложено е за проектиране Път II – 23 (Русе- Цар Калоян) – Червена вода – Кубрат с
обща дължина 46,700 км. в изпълнение на: Разработване на проекти в пълна степен на
проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за
финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“
Последва оживена дискусия, след което беше взето решение да се организират
работни срещи на Областно пътно управление с ръководствата на осемте общини, на
които да се приоритезират дейностите по ремонта и рахабилитацията на съответната
пътна мрежа. Графикът за срещите трябва да се представи на Областния управител до
15 юли, а самите срещи да се проведат до края на м. август.
Беше оценен напредъка по изпълнение на целите и мерките в областта на
транспорта и енергетиката, включени в Общинските планове за развитие (2014-2020г.)
през 2015г. на Общините: Бяла, Ветово, Две могили, Русе, Сливо поле и Ценово.
Комисията реши да се сформира експертна група с представители на Областна
администрация, Община Русе, Регионална здравна инспекция Русе, Регионална
инспекция за опазване на околната среда Русе, Областна дирекция на МВР Русе,
Областно пътно управление Русе, Железопътна инфраструктура поделение Горна
Оряховица, която да разработи и представи на следващото заседание оценка по
изпълнение на плана за действие към стратегическата карта на шума и околната среда
на агломерация Русе.
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44. Ще предоставят медицински изделия и помощни средства в нов център
На 30.06.2016 г., в град Русе се откри „Център за комплексно обслужване на
хората с увреждания с медицински изделия и помощни средства“ на Сдружение
„Здраве за всички“.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе, участва в
откриването на центъра и връчи специален поздравителен адрес над-р Емил Кючуков –
председател на УС на Сдружение „Здраве за всички“.
Друг официален гост на събитието беше чл.-кор.проф. дтн Христо Белоев –
председател на Общински съвет Русе.
Осигуряването на достоен живот за най-уязвимите групи в обществото изисква
ангажираността, отдадеността и доброто сътрудничество между държавните
институции, местната власт и неправителствените организации на и за хора с
увреждания.

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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