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1. Галин Григоров беше посрещнат в областна администрация Русе
Новият областен управител Галин Григоров беше посрещнат днес от
предшественика си Стефко Бурджиев. Стефко Бурджиев и заместник областните
управители Валентин Колев и Свилен Иванов придружиха г-н Григоров до четвъртия
етаж на Областна администрация, където го очакваха всички служители. По стара
българска традиция беше посрещнат с менче с китка здравец и питка с мед за сполука и
здраве.
Г-н Бурджиев поздрави с добре дошъл новия областен управител и му пожела
попътен вятър, много спокойствие и много мъдрост, едно успешно и дълго управление.
Смисълът на добрата работа в областта е той да работи добре с всички общини, за да
може областта ни да е по-успешна. Пожела му още екипност в работата с
администрацията и общините. Не на последно място, Стефко Бурджиев благодари и на
медиите за коректните взаимоотношения през годините.
От своя страна, Галин Григоров благодари за топлото посрещане и за доверието,
което му е гласувано и отбеляза, че осъзнава сериозната отговорност, която поема,
особено след човек като своя предшественик, който според него „…е най-големия
експерт по гражданска защита в България и целия си трудов път е изкарал в държавните
администрации“. „Гарантирам, че ще дам всичко от себе си и ще бъда всеотдаен и няма
да се спра, докато ние не постигнем всичко това, което очакват русенци от нас“, каза още
той. Подчерта, че приоритет в работата му ще са всички наболели проблеми, които са
част от ежедневието на жителите в областта и изрази увереност, че заедно с помощта на
общините, с помощта на заместник-кметовете, народните представители ще се
постигнат много добри дела за развитието на областта. Областният управител благодари
още веднъж за подкрепата на г-н Бурджиев и сподели, че ще разчита заедно с всички
медии да работят за благото на град Русе. Пожела здраве и успех на всички.
Поздрави към новоназначения областен управител поднесе и Пламен Стоилов,
кмет на община Русе, който му връчи поздравителен адрес и икона на Свети Георги
Победоносец и му пожела успех в новото поприще. По-късно, областният управител
проведе кратка среща в своя кабинет с двамата си заместници и г-н Стефко Бурджиев.
Г-н Галин Григоров се запозна лично и с всеки един от служителите по работните
им места, както и със задълженията, които изпълняват.
2. Областна стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г.
В изпълнение на чл.33 ал.1 от Закона за регионалното развитие е извършена
междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Русе
2014-2020 към 31.12.2016 г.
С цел осигуряване на информация и публичност, Докладът относно резултатите
от извършената междинна оценка и проектът на Актуализиран документ за изпълнението
на Областна стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г. са публикувани ТУК.
Коментари и бележки по така изготвените документи могат да бъдат изпращани
на електронен адрес: governor@ruse.bg в срок до 16.06.2017 г.
3. Областният управител Галин Григоров произнесе слово по повод деня на
Ботев
Днес, 02.06.2017 г., с тържествена церемония пред Мемориал на загиналите във
войните се отбеляза 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
В честването се включиха г-н Галин Григоров, областен управител на област Русе
и неговите заместници г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов, г-н Пламен Стоилов,
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кмет на Община Русе, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общински съвет
Русе, Марина Сергунина, аташе в Генералното консулство на Руската федерация в Русе,
проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на РУ „Ангел Кънчев“, други официални лица, както
и много жители и гости на града.
Церемонията започна с построяване на почетен караул и тържествени маршове,
изпълнявани от Общинския духов оркестър. В чест на празника, областният управител
произнесе вълнуващо слово, като се обърна към присъстващите с думите: „Втори юни е
дата на преклонение, но и ден на гордост с подвига на нашите предци! Втори юни е
тържество на българския дух, предаван от поколение на поколение през вековете,
извисяван в безчет подвизи пред лицето на врага и смъртта. Днес честваме безсмъртието
на хилядите българи, оставили трайна диря във вечността, с делата си и славната си
гибел!... Българи, в цялата ни хилядолетна история е имало моменти, когато сме нямали
държава, но Народът български го е имало и го има пак! Падали сме, ставали сме, давили
са ни в потоци от кръв! Затова сме длъжни отново да бъдем заедно! Защото няма враг,
който да е по-силен от нашата Вяра, от българското Слово и от българския Дух! Длъжни
сме заради предците ни! Длъжни сме заради децата ни! Длъжни сме, за да пребъде
българският род! Бог да пази България!“. Заупокойна молитва в памет на Христо Ботев
и загиналите за свободата на Отечеството бе отслужена от свещеници от Русенската
Света Митрополия.
По традиция, в края на церемонията пред Мемориала на загиналите във войните
русенци се положиха венци и цветя, като честването завърши в 12.00 часа с вой на
сирени.
4. Пораженията в община Сливо поле след силната буря снощи
Във връзка с обявеното бедствено положение в Община Сливо поле, г-н Галин
Григоров, областен управител на област Русе и г-н Симеон Иванов, главен секретар на
Областна администрация Русе посетиха засегнатите населени места в Общината.
Те бяха запознати от г-н Валентин Атанасов, кмет на Община Сливо поле с
фактическата обстановка, нанесените и установени към момента щети по
селскостопанската реколта, както и по пътната и електроразпределителната
инфраструктура в района. В резултат на градушката близо 10 000 дка със земеделска
продукция е напълно унищожена. Областният управител се запозна на място и с
предприетите мерки за преодоляване и ликвидиране на нанесените вреди и с работата на
сформирания кризисен щаб със сили на Общината, ПБЗН и РПУ гр. Сливо поле. В
изключителен синхрон работят и доброволните формирования към Общината и в
настоящия момент.
Констатирани бяха и полаганите усилия на екипите на Енерго-Про за
своевременното отстраняване на повредите по електропреносната система,
възстановяване на нормалното електро- и водоснабдяване на територията на община.
Обсъдиха се и възможностите за обезщетяване на земеделските производителите и
жителите от пострадалите населени места.
5. Обявиха победителите в конкурс за ново име на територията на КТМ
Днес, 05.06.2017 г., в Заседателната зала на Булмаркет ДМ се състоя официално
обявяване на победителите в Конкурс за ново име на територията КТМ, както и
обявяване на името.
Домакин на събитието беше г-н Станко Станков, управител на „Булмаркет ДМ“,
а сред официалните гости – г-н Галин Григоров, областен управител на област Русе, г4

жа Наталия Кръстева, заместник-кмет на Община Русе, инж. Петър Петров,
изпълнителен директор на „ТМ Технолоджи“ АД и част от инициативния комитет, г-н
Димо Тонев, кмет на гр. Мартен, както и собственици, мениджъри и служители на
фирми, работещи на територията на бившия КТМ.
За повече от месец близо 60 души са изпратили 172 предложения за участие в
конкурса, като те са сведени до четири – Северна индустриална зона Русе, Индустриална
зона ТЕГРА, Русенска индустриална зона Дунав и Индустриална зона Север. След
обсъждане, единодушно е прието зоната да се казва Дунавска индустриална зона ТЕГРА.
Г-н Станков награди победителите в конкурса, а след това приветствие към
присъстващите отправиха и официалните лица.
Г-н Григоров се обърна с думите: „Поласкан съм и съм благодарен, че съм гост на
тази чудесна инициатива. Поздравления към всички участници, поздравления за
победителите. Пожелавам им да са все така инициативни, борбени и иноваторски
настроени и в бъдеще… Успех на цялата индустриална зона с новото име – Дунавска
индустриална зона ТЕГРА. Вярвам, че с активността на всички фирми, които са на тази
площадка ще се даде възможност и занапред да се гордеем с тях“.
Забележка: На площадката на бившия Комбинат за тежко машиностроене КТМ
край Русе работят близо 45 фирми с различна насоченост.
Ангажирани са около 2500 души с различна професионална подготовка и умения.
Голяма част от работещите на територията на бившето КТМ компании и фирми
извършват дейност в страната и чужбина. Сегашният адрес, останал като отпечатък от
една несъществуваща отдавна икономическа структура не отразява настоящото
икономическо състояние на тази зона, както на авторитета на повечето от компаниите,
които развиват своята дейност и това поражда и инициативата на фирмите от ТМ
инфраструктура да бъде обявен конкурс за име на територията.
6. Областният управител се срещна с министъра на околната среда и водите
Днес, 06.06.2017 г., областният управител на област Русе, г-н Галин Григоров,
съвместно с народните представители от 19 МИР г-н Искрен Веселинов и г-н Пламен
Нунев се срещнаха с г-н Нено Димов, министър на околната среда и водите и неговия
заместник Красимир Живков във връзка с разрешаването на неотложните проблеми,
свързани със замърсяването на въздуха в нашия град.
Обсъдени бяха всички възможности за отстраняването на този, изключително
наболял за русенци проблем и в най-кратки срокове ще бъдат предприети, съвместно с
Министерството на околната среда и водите всички необходими мерки за осигуряване
на чист въздух за жителите на Русе.
7. Договори за осигуряване на национално съфинансиране по два проекта
Областният управител на Област Русе, г-н Галин Григоров подписа в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството два договора за
осигуряване на национално съфинансиране по проекти, по които Областна
администрация е партньор. Това стана възможно благодарение на упорития труд на
експертите от Областна администрация. Проектите са разработени и одобрени по
програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014 –
2020 г.
Проект “Integrated employment interventions in the Border Cooperation Region,
Giurgiu – Ruse”, който се осъществява в партньорство с Румънски червен кръст – клон
Гюргево и Българска академия на науките. Целта е да се развие капацитета за заетост на
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неактивните лица от региона Гюргево – Русе. Основните дейности са свързани с
проучване на пазара на труда, идентифициране на мерки за подобряване на
индивидуалните умения, обучения и др.
Вторият проект “Development of an information network to ease the cooperation
between public authorities, NGOs, business and citizens in the cross-border region Bulgaria –
Romania” е в областта повишаване качеството на дигиталните публични услуги, които са
ключов фактор за намаляване на административната тежест. Той се осъществява
съвместно с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и
Eastern Danube Convention &Visitors Bureau Association, Румъния. Основната цел е да се
подобри координацията между публичния и частния сектор на трансгранично ниво чрез
насърчаване на електронното управление.
Предстои подписване и на договор за национално съфинансиране по трети проект,
с акцент повишаване капацитета на сътрудничеството между Областна администрация
Русе и Окръжен съвет Гюргево.
8. Проведе се работна среща по проект за трансгранично сътрудничество
Днес, 08.06.2017 г. зам.-областният управител на Област Русе, г-н Свилен Иванов,
в чийто ресор е провеждането на регионалната икономическа политика, присъства на
работна среща на екипите по проект “Integrated employment interventions in the Border
Cooperation Region, Giurgiu – Ruse”. Водещ бенефициент е Румънски червен кръст клон
Гюргево, а партньорите от България са Областна администрация Русе и Българска
академия на науките.
По време на срещата г-н Иванов беше запознат с дейностите по проекта,
включващи проучване пазара на труда, организиране и провеждане на 5 мотивационни
кампании, 2 панаира с работодатели, разработване на онлайн платформа, създаване на
два регионална центъра за обучения на целевите групи и др. Интерактивната платформа
ще продължи да съществува достатъчно продължителен период след приключване на
проекта, като нейната цел е да свърже работодателите и съответните заинтересовани
лица от трансграничния регион Русе – Гюргево. Целева група по проекта са 100
неактивни работни лица, 100 безработни и 300 нито учещи, нито работещи, нито търсещи
работа. Работните екипи от трите институции обсъдиха детайлно начина на изпълнение
на всяка една от заложените дейности. На 15 юни в гр. Гюргево ще бъде проведена
встъпителна пресконференция от страна на водещия бенефициент.
Проектът е разработен съвместно с експерти от Областна администрация Русе и
одобрен по програмата за сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020
г. Той цели да подпомогне интегрирането на трансграничния регион по отношение на
заетостта и трудовата мобилност.
9. Колоездачна обиколка, за 180-годишнината от рождението на Васил Левски
На 18 юли 2017 г. се отбелязват 180 години от рождението на Апостола на
свободата Васил Левски. В тази връзка, Областна администрация – Ловеч организира
Колоездачна обиколка на национално ниво, която ще се проведе през месец юли 2017 г.
Обиколката обхваща маршрута Карлово-Троян-Ловеч и е включена в спортния
календар на Българския колоездачен съюз за 2017 г.
В състезанието могат да вземат участие всички лицензирани състезатели от
категориите:
юноши старша възраст;
мъже до 23 г.;
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мъже Elit.
В състезанията за любители, категориите са както следва:
девойки родени от 01.01.1999 г. до 31.12.2000 г.;
жени родени преди 31.12.1998 г.;
юноши мл. възраст от 01.01.2001 г. до 31.12.2002 г.
ветерани 1 (от 40 г. до 49 г.);
ветерани 2 (от 50 г. до 59 г.);
ветерани 3 (над 60 г.);
мъже любители (над 18 г.) преди 31.12.1998 г.
Желаещите да се запишат за участие следва да заплатят такса и и да подадат
заявление както следва:
Регистрация за лицензирани колоездачи:
Професионалните колоездачи, трябва да попълнят „Отборна заявка“ и да я
изпратят на ел. адрес: cyclingteam_hemus1896@mail.bg.
Регистрация за любители колоездачи:
Любителите колоездачи, трябва да попълнят електронен формуляр за регистрация
в сайта на Български колоездачен съюз/Колоездачен клуб „Хемус-1896“.
10. Областният управител се срещна с посланика на Франция в България
Областният управител на област Русе, г-н Галин Григоров и неговите заместници
г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов се срещнаха днес с делегация на посолството
на Франция в България.
Срещата се състоя по инициатива на френската страна и с личното участие на Н.
Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. В неговия експертен екип бяха
включени, г-н Жан-Мари Деманж – ръководител на Регионалната икономическа служба
на Франция и г-н Ерик Перотел – аташе по сътрудничество в образованието, Френски
институт – Варна.
Още в началото на срещата г-н Григоров и Н. Пр. Ерик Льобедел
засвидетелстваха приятелските отношения, които има между Франция и България и
изразиха увереност, че те ще продължат да се задълбочават не само на национално, но и
на регионално ниво. Областният управител приветства своите гости с добре дошли и
сподели: „За мен е чест първата визита на такъв високопоставен дипломат в моя мандат
да е с Вас“. От своя страна, Н.Пр. Ерик Льобедел поздрави г-н Григоров с назначението
му за областен управител и изрази възхищението си от нашия град. Обсъдени бяха
въпроси, свързани с новия бизнес план на Монтюпе, който цели изцяло да се спазват
всички екологични норми, изучаването и популяризирането на френски език в област
Русе, къщата на Елиас Канети, международни спортни прояви и др.
По време на посещението бяха подчертани традиционно добрите и ползотворни
отношения и се подчерта, че трябва да се следва положителната динамика на развитие
между двете държави, както и общите перспективи за сътрудничество в сфери като
икономиката и бизнеса, образованието, културата, екологията и други.
11. ОДМВР Русе получи седем нови автомобила
Днес, 12.06.2017 г., пред сградата на ОДМВР Русе бяха представени седем нови
автомобила, предназначени за контрол на пътното движение на цялата територия на
ОДМВР Русе.
На събитието присъстваха народният представител Пламен Нунев, заместник
областният управител Валентин Колев, директорът на ОДМВР Русе Теодор Атанасов и
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неговият заместник Илиян Енчев, началникът на сектор „Пътна полиция“ главен
инспектор Михаил Манов, началници на Районните управления „Полиция“ в гр. Бяла,
гр. Две могили, гр. Сливо поле и гр. Ветово, служители и граждани.
В своето поздравление, г-н Колев изрази удовлетвореност от получаването на
новите автомобили и изрази убеденост, че по този начин ще бъде улеснена работата на
служителите за осигуряване на по-спокойното движение на пътя и повишаване
авторитета на служителите, работещи по пътния контрол, и че тяхната работа ще
допринесе за намаляване на пътния травматизъм.
Последва предаване на ключовете на автомобилите на служители от сектор
„Пътна полиция“ и началниците на Районните управления, след което присъстващите
бяха запознати с оборудването на новите автомобили и техните възможности.
12. Проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните по
Дунав“
Днес, 13.06.2017 г., в конферентната зала на хотел „Космополитан“ се проведе
информационното събитие във връзка с приключването на проект „Подобряване на
системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, на което
присъства и г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе.
Мероприятието започна с кратък филм по отношение строителството на
хидрографния кораб – Дунав 1.
Изпълнителният директор на ИАППД инж. Павлин Цонев представи
визуализация от работата на специализирания катамаран за хидрографски проучвания,
предмет на доставка по проекта. Плавателният съд е снабден с хидрографска апаратура
и лазерна система, които служат за заснемане на дълбочините в речното корито и
създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. По този
начин се дават насоки за състоянието и потенциалното изменение на корабоплавателния
път в българския участък от река Дунав. В края на събитието, заместник областният
управител изрази своето уважение към изпълнителния директор инж. Цонев, неговия
екип и всички служители участвали в реализирането на проекта и увереността си, че
специалистите, работещи на кораба ще вложат всичките си професионални умения за
изпълнение на задачите си. Подчерта още, че проучването на река Дунав е важна
предпоставка, заедно с поддържането на плавателния път, за спокойното и безопасно
корабоплаване и навигация.
Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 6 146 508 лв.
13. Заседанието на комисията по индустрия и нови технологии
На 14 юни 2017 г., от 14.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе ще
заседава Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите технологии.
Експерти от Министерството на икономиката ще представят напредъка по
изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация с
фокус върху Северен централен район за планиране.
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14. Стратегията за интелигентна специализация
Днес, 14 юни 2017 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе под
председателството на г-н Свилен Иванов, заместник областен управител на област Русе,
се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
индустрията и новите технологии.
Поканени за участие бяха представители на Министерството на икономиката,
което е отговорно за разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация (ИСИС). Те представиха напредъка по изпълнението
целите на ИСИС, с фокус върху Северен централен район и област Русе.
В анализа си, г-н Стефан Узунов, отдел “Иновации и предприемачество”,
дирекция “Икономически политики за насърчаване“ към Министерство на икономиката
посочи, че България е в групата на плахите иноватори и заема предпоследно място в
Европейския съюз, но по иновационна динамика – 8 място. Визията е България да
направи до 2020 г. качествен скок в иновационното си представяне за справяне с
обществените предизвикателства в сферата на демографията, устойчивото развитие,
интелектуалния капитал и здравето на нацията. Той представи още отчет за
изпълнението на дейностите, финансирани от средствата на националния бюджет и
европейските фондове.
Нулева активност за Северен централен район се отчита в проектиране и
производство на високотехнологични продукти и/или участие в наднационална
производствена верига. Максимална активност има при производството на базови
елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или
самостоятелно съставляващи такъв агрегат, персонална медицина, диагностика и
индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства, безжични сензорни
мрежи и безжична комуникация/управление и производство на стоки и съоръжения с
пряко приложение в тези сфери.
Заместник областният управител благодари на Стефан Узунов за подробната
презентация и подчерта, че е необходимо Стратегията и възможностите, които предлага
тя да бъдат популяризирани. Отбеляза още, че с всеобщи усилия трябва да се запознаят
предприятията в Северен централен район с новите възможности за кандидатстване,
защото иновациите са бъдещето на икономиката.
Г-н Свилен Иванов информира присъстващите, че предстои подписване на
споразумение с Окръжен съвет Гюргево и при провеждането на комисии, ще бъдат
предлагани теми и включват експерти от румънската страна. Не на последно място той
подчерта: „трябва по-настойчиво и с по-големи усилия да насочваме вниманието именно
в сферата на иновациите за Русе и региона“.
15. Визита на областния управител в гр. Гюргево
Днес, областният управител на Област Русе, г-н Галин Григоров се срещна в
Гюргево с председателя на Окръжен съвет, г-н Мариан Мина. Посещението беше по
покана на румънските партньори, а г-н Григоров представи екипа си на домакините. От
началото на месеца Галин Григоров е и зам.-председател на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“. Самата асоциация вече 15 години подпомага създаването и развитието на
партньорски екипи от двете страни на границата, които работят по различни
трансгранични проекти, а също така и за културен обмен между България и Румъния.
На срещата присъстваха и г-жа Нина Кришу, префект на Окръг Гюргево и г-н
Лучиан Корозел, зам.-председател на Окръжен съвет Гюргево. Също така в срещата от
българска страна взеха участие заместник областните управители – г-н Валентин Колев
и г-н Свилен Иванов.
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По време на срещата председателят на Окръжен съвет Гюргево акцентира върху
създадените добри връзки между двете институции, като изрази надежда тя да продължи
в същия дух и в бъдеще. Доказателство за това са успешно реализираните проекти,
стартирането на нов съвместен проект и степента на провеждана комуникация между
Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево. Също така бяха обсъдени
дейностите на комисиите между институциите в трансграничния регион, като се
отчетоха и постигнатите резултати в областта на земеделието, здравеопазването,
околната среда, социалните дейности и туризма. Ще бъде подписано и тристранно
споразумение за сътрудничество между Областната администрация Русе, Окръжния
съвет в Гюргево и Префектура Гюргево.
Посещението се проведе със съдействието на Асоциация „Еврорегион Данубиус“,
като благодарности бяха изказани на изпълнителния ѝ директор, г-жа Лили Ганчева за
подпомагането на трансграничните контакти.
Г-н Григоров използва случая да се запознае с обстановката на Дунав мост като
видя, че е създадена добра организация за намаляване на задръстванията на граничния
пункт.
16. Трансгранична конференция за подобряване пазара на труда
Зам.-областният управител на Област Русе г-н Свилен Иванов участва в
конференция в гр. Гюргево. Тя бе посветена на започващия проект за повишаване на
заетостта и трудовата мобилност в двата региона. Водещият бенефициент по проекта е
клонът на Румънския червен кръст в Гюргево.
Господин Мариан Мачелару, директор на Гюргевския червен кръст, каза, че
предвидените дейности по този проект ще бъдат насочени към квалификацията на
незаетите лица от трансграничния регион и постигане равнище, което да им позволи да
се интегрират на пазара на труда. От своя страна г-н Свилен Иванов увери румънските
партньори, че Областна администрация Русе ще си партнира със северните ни съседи, а
също така ще окаже пълна подкрепа в сътрудничеството между двете институции.
В началото на месец юли ще бъде проведена встъпителна пресконференция в гр.
Русе, на която ще бъдат представени подробности по проекта. Тя ще бъде организирана
от Областна администрация Русе като партньор по проекта. Предвижда се в нея да вземе
участие и вторият партньор от българска страна – Българска академия на науките, както
и водещият бенефициент – Червен кръст Гюргево.
17. Обзорни карти на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново
След посещението на министъра на регионалното развитие г-н Николай Нанков
на 10 юни в Русе и поет от него ангажимент към регионалните медии, днес в Областна
администрация бяха получени обзорни карти относно бъдещата автомагистрала между
Русе и Велико Търново.
Получените от Агенция пътна инфраструктура карти показват всички възможни
варианти за изграждане на дългоочаквания път. В материала се изтъква, че в момента се
изработва доклад относно въздействието върху околната среда на бъдещия път.
Предстои окончателен избор на трасето на бъдещата магистрала.
18. Връчване на дипломи на абсолвентите от юридическия факултет
Днес, 17.06.2017 г., в „Канев център“ се проведе тържествена церемония по
връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2017 на Юридическия факултет.
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Събитието уважиха заместник областните управители на Област Русе, г-н Свилен
Иванов и г-н Валентин Колев, ректорът на Русенския университет проф. д-р Велизара
Пенчева, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общински съвет Русе и
председател на Общото събрание на Русенския университет, зам.-ректорът по учебната
дейност, проф. д-р инж. Пламен Кангалов, зам.-ректорът по научно-изследователска
дейност, проф. Диана Антонова, народните представители д-р Андриан Райков, г-н
Искрен Веселинов и г-н Георги Стоилов, зам.-кметът на Община Русе, г-жа Наталия
Кръстева, главен комисар Теодор Атанасов, директор на ОДМВР Русе,
административният ръководител на Окръжна прокуратура Русе, г-н Георги Георгиев,
председателят на Адвокатската колегия в Русе, г-н Людмил Павлов, представители на
съдебната власт, бизнеса, преподаватели и близки на абсолвентите.
По традиция деканът на Факултета проф. д-р Лъчезар Дачев приветства
завършващите на латински език. В своето поздравление заместник областният
управител, г-н Свилен Иванов отбеляза, че също е горд възпитаник на този факултет и
изрази задоволство да бъде част от тържественото връчване на дипломите. Той пожела
на абсолвентите да преследват своите цели и да знаят, че в живота може да се постигне
всичко, от хора завършили Юридическия факултет. Г-н Иванов поднесе и поздравителен
адрес от името на областния управител на област Русе, г-н Галин Григоров на проф.
Дачев. В него се казва: „…Пожелавам на Вас и всички преподаватели, с
професионализъм, сили и вдъхновение, да продължите да възпитавате и обучавате
младите хора, които искат да се докоснат до правото. Научете ги да са силни и да се
справят с предизвикателствата на нашето време. Всеки, който е избрал юридическото
поприще трябва да знае, че това е призвание и дълг, високо доверие и отговорност, морал
и достойнство! Скъпи абсолвенти, вярвам, че сте подготвени юристи-личности, които ще
влагате ум и сърце в своите бъдещи начинания и ще превърнете справедливостта в своя
кауза. Бъдете мотивирани, амбициозни и щастливи с това, което правите!“.
През настоящата година, 82 абсолвенти получиха дипломите си, като 11 от тях са
отличниците, а първенец на випуск 2017 е Владислав Иванов с успех 5,98.
19. Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г.
Днес, 20-ти юни 2017 г., от 11.00 ч. в Конферентната зала на хотелски комплекс
„Лес” Разград, се проведе тридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за
развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния
координационен комитет към него (РКК).
Заседанието се свика и откри от г-н Гюнай Хюсмен, председател на Регионалния
съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград
на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие.
В съвместното заседание взеха участие представители на министерства,
областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и
Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район,
представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на
национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища
на територията на района, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД и
Управляващите органи на оперативните програми.
На днешното заседание бяха актуализирани представителите на Регионалния
съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на
Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните програми за
периода 2014-2020 г.
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За заместник-председател на РСР на СЦР беше избран г-н Даниел Панов, кмет на
община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново с мандат
от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен
район (2014-2020 г.) за 2016 г. Докладът съдържа информация за общите условия за
изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социалноикономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално
ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от
регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за
подобряване на резултатите от наблюдението.
На заседанието беше обсъден и съгласуван Проект на Актуализиран документ за
изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г., изготвен
на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Стратегията.
Експерт от Министерството на труда и социалната политика представи
спецификите на провежданата демографска политика в Република България, които са от
съществено значение при планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции
в демографското развитие на Северен централен район.
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове
на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното
заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху
развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.
В края на заседанието, областният управител на област Разград г-н Гюнай
Хюсмен, председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния
съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие на 2017 г. на
областния управител на област Велико Търново.
20. Заседание на секторна комисия в областта на туризма и околната среда
На 22.06.2017 г., от 10.00 ч., в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се
проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и
околната среда, при следния дневен ред:
1. Запознаване с дейността на Асоциация „Източна Дунавска Конвенция и
Посетителски център” – трансграничен офис за туризъм и управление на
дестинации
представя: Клара Маркулеску, председател (Гюргево, Румъния);
2. Запознаване с дейността на „Дунавски Туристически Клъстeр” – етапи на
развитие чрез сътрудничество с релевантните актьори в региона
представя: Габриел Замфир, председател (Букурещ, Румъния);
3. Разни
Заседанието се организира със съдействието на Асоциация „Еврорегион
Данубиус” и ще даде възможност на членовете на Комисията да създадат контакти и да
обменят опит с румънските гости в сферата на туризма.
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21. Посрещане на електромобила участвал на shell eco-marathon europе 2017
Днес, 22.06.2017 г., пред Централния корпус на Русенския университет се състоя
официално посрещане на електромобила, с който екип от студенти и преподаватели
участваха в състезанието Shell eco-marathon Europе 2017.
На събитието присъстваха Валентин Колев, заместник областен управител на
област Русе, проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на РУ“Ангел Кънчев“ и цялото
академично ръководство, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общински
съвет Русе, г-жа Елена Минкова, изпълнителен директор на Общинска фондация „Русеград на свободния дух“, представители на фирмите-спонсори на отбора, декани на
факултети и отборът, който представи Русенския университет.
В своето приветствие, заместник областният управител изрази своето задоволство
от поредния успех на Университета. Той отбеляза, че русенската Алма Матер е
започнала като висше учебно заведение с инженерна и техническа насоченост и подчерта
радостта си, че традициите на тези първи стъпки продължават и до днес.
В знак на благодарност, отборът връчи символични подаръци на подкрепящите ги
институции и фирми. Русенският болид се състезава в категорията „Прототипи“ с
електрическа батерия и измина 360 километра с 1 киловатчас енергия.
22. Добри практики в сферата на туризма представи румънската ни съседка
Клара Маркулеску, председател на Асоциация „Източна Дунавска Конвенция и
Посетителски център” и Габриел Замфир, председател на „Дунавски Туристически
Клъстeр” бяха гости на днешното заседание на Постоянната секторна комисия в областта
на туризма и околната среда.
Заседанието се проведе под председателството на г-н Свилен Иванов, заместник
областен управител и с подкрепата на г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на
Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
В своята презентация, г-жа Маркулеску подробно запозна присъстващите с
онлайн платформа, известна като “Отидете В", която включва мрежа от дестинации, за
които е направен уникален документален филм, който насърчава туризма в Румъния и
поставя внимание върху местните общности, обичаи, традиции и тяхната култура.
Сподели опита на трансграничния офис за туризъм и управление на дестинации в
Гюргево и участието му в редица важни инициативи, като Международен Форум за
Отговорен Туризъм в Букурещ, май 2017 г., заедно с фондация Амфитеатър. Тя
подчерта, че следващото издание ще се проведе през ноември тази година и покани
присъстващите да се включат в него.
Г-жа Маркулеску говори и за създаване на информационна мрежа, за улесняване
сътрудничеството между публичните органи, неправителствените организации, бизнеса
и гражданите в трансграничния регион България-Румъния (BG-RO E-GoverNet). Проект
на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия с партньор Областна
администрация Русе.
Интерес предизвика и представянето на Клъстер "Дунавски Туризъм” от г-н
Габриел Замфир, който е създаден за постигане на конкурентни туристически райони,
класифицирани сред най-атрактивните европейски туристически дестинации, като по
този начин се гарантира висок трафик на пътници, особено туристи по река Дунав.
Асоциацията, която представя е най-старата и най-голямата в Румъния и е насочена към
развитие на селския туризъм.
Г-н Замфир запозна аудиторията и с Проект „Маршрутен туристически Дунав” за
развитие на туризма, стимулиране на корабоплаване, селски, екологичен, културен
туризъм и др. Цели се развитие на долното течение на р. Дунав и дунавските пристанища,
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опазване на околната среда и популяризиране на културното наследство, развитие на
инфраструктура за еко туризъм, насърчаване на между културния обмен и др. Г-н
Замфир представи интересна област от туризма, която според световните специалисти
ще доведе до силното му развитие до 2030 г., а именно индустрия на гостоприемството
и на приятелството – услуги, подчинени на желанието и нуждата на всеки един клиент,
връщане към „натурата“.
В заключение, г-н Иванов говори за полезността от срещата, за споделения опит
на румънските ни партньори и подчерта, че участието на експерти от румънската страна
в заседания на комисиите ни ще се превърне в добра практика.
Заместник областният управител увери участниците, че ще се инициират
поредица от срещи, с подкрепата на Областна администрация Русе между общините на
територията на област Русе, Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни
предприятия и заинтересованите страни в сферата на туризма, за да се обединят
усилията за развитието му в нашия регион, в популяризиране на туристическите ни
обекти, които заслужават да бъдат видени, както и доброто им презентиране в Румъния.
23. Областният управител участва в семинар за равен старт в професията
Днес, областният управител на Област Русе, г-н Галин Григоров участва в
конференция относно превенция на риска от социално изключване на застрашени групи.
По време на срещата той акцентира върху важността на подобряването на социалните
условия за най-уязвимите, тъй като това би било гарант за по-устойчиво икономическо
развитие. Така ще се постигне увеличаване потенциала за растеж, повишаване на
производителността, като в същото време ще се засили социалната интеграция с акцент
върху познанието, иновациите и развитието на човешкия капитал.
Г-н Григоров използва случая да обсъди с ръководството на Русенския
университет бъдещи възможности за сътрудничество в различни аспекти от обществения
живот.
На събитието присъстваха и проф. д-р Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие,
координация и продължаващо обучение на Русенския университет, проф. д-р Николай
Михайлов, координатор по проекта, представители на местната власт, бизнеса и други
заинтересовани страни. Срещата беше инициирана от ръководството на РУ „Ангел
Кънчев“. Тя се проведе във връзка с финализиране на проект, по който университетът е
партньор. Проектът е финансиран по програма „Еразъм +“ и се изпълнява за срок от две
години.
24. Валентин Колев откри фолклорния фестивал „Жива вода“
На 24.06.2017 г., в местността „Аязмото“ край манастира „Света Марина“ в с.
Каран Върбовка, община Две могили се проведе осмото издание на Фолклорния
фестивал „Жива вода“.
Организатори на събитието бяха Община Две могили, НЧ „Развитие 1908“ с.
Каран Върбовка и кметство Каран Върбовка. На официалното откриване присъства г-н
Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, който благодари на
организаторите, че за пореден път превръщат събора „Жива вода“ в своеобразен празник
на автентичния български фолклор. Той изрази и своята признателност за ентусиазма и
желанието, с което участниците продължават да съхраняват на самодеен принцип
традициите и българския дух.
Голямата награда на фестивала - приз "Жива вода" за най-добро цялостно
представяне се присъди на сдружение "Цветница", с. Медовина, община Попово.
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25. Проект за повишаване на заетостта и трудовата мобилност в Гюргево и
Русе
На 03 юли 2017 г., 10.00 часа, в Конферентна зала 2 на Канев център ще се проведе
встъпителна пресконференция по проект № 16.4.2.036 „Интегрирани интервенции за
заетост в трансграничния регион Гюргево – Русе (MOBGIRU), финансиран по програма
INTERREG V-A Romania-Bulgaria, приоритетна ос 4: A skilled and inclusive region.
Водещ партньор е Румънски червен кръст – клон Гюргево, а от българска страна
участват Областна администрация Русе и Българска академия на науките, София.
26. Заседание на областния съвет за развитие на област Русе
На 29 юни 2017 година от 10,00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе ще
се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Русе при следния проект
за дневен ред:
- Обобщена информация за Годишните доклади за наблюдение на
изпълнението на Общинските планове за развитие през 2016 г.
- Представяне, обсъждане и одобряване Доклада с резултатите от извършената
междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на
област Русе 2014-2020 г.
- Представяне, обсъждане и приемане на Актуализиран документ за изпълнение
на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г.;
- Представяне, обсъждане и съгласуване на Областната стратегия за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в област Русе 2017 – 2018 г.
- Предложение за актуализиране на областните комисии към Областния съвет
за развитие на област Русе
- Други
27. Среща на областния управител относно инфраструктурното развитие на
региона
Областният управител на Област Русе г-н Галин Григоров организира работна
среща с председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура г-н
Дончо Атанасов и председателя на комисията по Регионално развитие и благоустройство
г-н Искрен Веселинов.
По време на срещата, проведена в АПИ, бяха обсъдени приоритетни за региона
въпроси, касаещи инфраструктурното му развитие. Сред тях са изграждането на
автомагистрала между Русе и Велико Търново, построяването на трети Дунав мост и
ремонт на пътни участъци на територията на Русенска област. Предвижда се следващата
година да бъде направена първата копка на дългоочакваното трасе Русе – Велико
Търново.
В тази връзка г-н Григоров разпореди проверка на състоянието на пътната
настилка в цялата област, както и на пътните знаци и маркировката на най-натоварените
участъци. Предстои среща, на която отговорните институции ще набележат мерки за
ограничаване на пътните инциденти през летния сезон.
В следващите дни ще се проведат разговори с партньорите от Румъния и за
изграждането на Дунав мост 3, което значително ще облекчи трафика по граничните
пунктове със северната ни съседка. В рамките на тази годината ще започнат ремонтни
дейности на пътищата Русе – Червена вода – Кубрат, Ветово – Сеново, както и
изграждането на кръгово кръстовище до Jumbo.
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28. Положителна оценка и оптимистична прогноза за развитие на област Русе
На проведеното днес, 29 юни 2017 г., заседание на Областния съвет за развитие
на област Русе беше одобрен докладът с резултатите от междинната оценка за
изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе. Общото изпълнение
на основната стратегическа цел спрямо планирания финансов ресурс, е 31% към
31.12.2016 г., което е окачествено като много добър резултат. Междинната оценка на
изпълнението на Областната стратегия за развитие показва един значителен прогрес,
като за периода 2014-2016 г. са осъществени и договорени инвестиции за 398 274 хил.
лв. При настоящите условия изпълнението на стратегията се прогнозира да е 73%, което
може да се определи като много добро изпълнение.
Беше приет и Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия
за развитие на област Русе за оставащия период 2017-2020 г. Очакванията от Областната
стратегия за развитие на област Русе в периода 2014-2020 г. са свързани с намаляване на
социалните, икономическите и пространствените дисбаланси в развитието, както на
областта, така и в обхвата на Северен централен район, които са обект на анализи,
прогнози и стратегически предложения в поредица от документи за регионално развитие
и пространствено планиране.
Постигането на предложените стратегически и специфични цели и приоритети ще
има положително въздействие върху конкурентоспособността на бизнес средата и на
работната ръка, предоставяйки по-добри условия за бизнес, за интеграция между наука,
образование и иновации, за по-добър и отворен достъп до центрове на растеж и до нови
пазари и за по-голяма свобода и мобилност в професионалната реализация.
Областният съвет за развитие съгласува Областната стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в област Русе 2017 – 2019 г., разработена в
изпълнение на разпоредбата на чл.196 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл.5 от Наредбата за приобщаващото образование. Основната цел на
Стратегията е да осигури ключовите фактори и ресурси за успешен старт в осигуряването
в образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Бяха гласувани промени за актуализиране на постоянните комисии към
Областния съвет за развитие и създаване на нова комисия в областта на социалните
дейности. Одобрени бяха нови Правила за организацията и дейността на постоянните
комисии към Областния съвет за развитие на област Русе.
29. Поредица от срещи на областния управител относно повишения риск от
пожари
Във връзка с високите температури и пожаро-опасната обстановка през тези дни,
г-н Григоров се срещна с комисар Павлов директор на регионална дирекция ПБЗН.
Бяха набелязани мерки, които да ограничат възникването на пожарите в областта.
Комисар Павлов увери областния управител, че неговите служители ще извършват
постоянни проверки по време на жътвената кампания.
Стартира провеждането на срещи с кметовете от областта, за да бъде извършена
разяснителна кампания сред населението за опасността от паленето на стърнища, както
и паленето на огън на открито.
Областният управител се запозна на място с пораженията от възникналия на
сметището пожар в Бяла. Този пожар беше потушен благодарение на координираните
дейности между кмета на общината, областния управител и директора на РДПБЗН.
При срещата с кмета на Бяла г-н Димитър Славов бяха обсъдени нужните
превантивни мерки за предотвратяване на пожари като запръстяване на съответните
терени. Г-н Славов акцентира и върху нуждата да бъде наета специализирана техника.
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30. Викторина „180 години безсмъртие“
Днес, 30.06.2017 г., в аулата на Средно училище „Васил Левски“ се проведе
викторина „180 години безсмъртие“.
Събитието бе организирано от Регионален съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва и СУ „Васил Левски“ по повод честването на 180 години от рождението
на Апостола.
На мероприятието присъстваха г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе, о. р. майор инж. Димитър Вълков, председател на УС на
РСОСЗР, о.з. полк. Иван Иванов, зам. председател на Съюза, подп. о.р Георги Николов,
председател на Общинската организация на Съюза, г-н Сашо Щерев, началник на отдел
„Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Русе, г-жа Гицка Харизанова,
председател на Регионален Синдикат „Образование” към СРС на КТ” Подкрепа” Русе,
г-н Галин Ганчев, директор на СУ „Васил Левски“, учители, ученици, родители и гости.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес на г-н Ганчев от
името на областния управител на област Русе, г-н Галин Григоров, в който се казва:
„…2017-та година е обявена за година на Апостола на свободата и аз приветствам
Вашата инициативност и стремеж да отдадете заслужена почит към делото на
националния ни герой, който със своята безкористност и саможертва е пример за
поколения българи и осмисля понятия като дълг, чест, любов към род и Родина.
Похвално е желанието Ви да припомните героичната ни история и да възпитате в
младото поколение чувство на признателност, заслужена гордост и самочувствие!“.
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