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1. Благодарствено писмо от регионален съвет на КНСБ Русе
В Областна администрация Русе се получи благодарствено писмо до доц. д-р
Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе от г-жа Боянка Димитрова,
председател на РС на КНСБ Русе.
Благодарственото писмо е в знак на признателност за ползотворното
сътрудничество и активното партньорство между Областна администрация Русе и
синдикалната организация през 2016 г.
2. Клуб „Различни и равни“ гостува на Областния управител
Днес, 03.01.2017 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, Областен управител на Област
Русе, прие в кабинета си студенти със специфични потребности от Русенски университет
„Ангел Кънчев“. Те бяха водени от доц. д-р Юлиана Дончева, председател на техния клуб
„Различни и Равни“.
По време на срещата се обсъди нуждата от взаимна подкрепа. От страна на
Областна администрация се подчерта, че се работи традиционно добре с организации на
и за хора с увреждания. В подкрепа на твърдението беше посочен фестивалът „Светът е
за всички“, който се провежда при много голям успех. В разговора, Областният
управител обърна внимание и на това, че към момента в администрацията са осигурени
13 работни места за хора с увреждания, от които 8 по Националната програмата за
заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Студентите споделиха, че с
удоволствие са се включвали и биха продължили да се включват в инициативи на
Областна администрация. Те благодариха и за подкрепата, която са получавали и
продължават да получават от чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и настоящия ректор на
Университета, проф. д-р Велизара Пенчева.
В разговора между страните бяха засегнати и теми с по-строго научен характер,
касаещи сътрудничеството с различните институти на Българската академия на науките
и регионалните академични центрове, които общо за страната са 16. Русе е един от тези
градове, които могат да се гордеят с подобен център, оказващ съдействие за развитие на
науката и нейното приложение на територията на областта.
Областният управител отбеляза, че през изминалата година Областна
администрация е съучредител на две сдружения с общественополезна дейност – „Бизнес
и иновационен клъстер Русе+“ и „Български речен клъстер Дунав“. Той отправи покана
за участие на студентите в тези сдружения както и в цялостното общественоикономическо развитие на Област Русе.
3. Областната комисия по заетост ще заседава
Постоянната областна комисия по заетост ще заседава на 05.01.2017 г. от 10.00
часа в Зала 1 на Областна администрация Русе.
Ще бъдат представени схемите „Обучения и заетост“ и „Обучение и заетост на
младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и
ще се направи оценка на подадените заявки от работодатели в област Русе по
процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
4. Речният клъстер „Дунав” заседава днес
Днес, 04.01.2017 г. ,Управителният съвет на Речния клъстер „Дунав” проведе
поредното си заседание.
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Бяха обсъдени важни въпроси, свързани с дейността на клъстера и конкретни
стъпки за хармонизиране на дейността му с Регионалното управление на образованието
и РУ „Ангел Кънчев“, с оглед преди всичко обучение на кадри със средно и висше
образование за нуждите на речния и железопътния транспорт, както и експлоатацията,
поддръжката и ремонта на транспортните средства. Управителите на фирмите
отбелязаха, че в последно време на обявените работни места се отзовават по 1 - 2 човека
като не рядко те не отговарят на посочените изисквания. Налага се изводът, че в областта
няма подготвени кадри за новите условия, при които работят фирмите.
В края на заседанието участниците идентифицираха необходимостта от
провеждане на съвместно заседание на Областната комисия по образование с
представители на бизнес средите в област Русе и активното участие на Регионалното
управление на образованието и РУ „Ангел Кънчев“. Областният управител пое
задължение заседанието на комисията да се проведе межди 20 и 25 януари тази година.
5. Анкетно проучване за мнението на хората с увреждания
Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение
организира проучване на тема: „Изследване мнението, нагласите и предпочитанията на
хората с увреждания в област Русе при упражняване на конституционното им право на
вот“.
Период на проучването: от 5 януари 2017 г. до 15 февруари 2017 г.
Обхват: населените места в общините на област Русе.
Цел: Подобряване достъпа на хората с увреждане до изборния процес, чрез
предприемане на мерки в резултат на социологическо изследване:
Тема: „Изследване мнението, нагласите и предпочитанията на хората с
увреждания в област Русе при упражняване на конституционното им право на вот“
Моля в срок до 15 февруари 2017 година да изпратите на хартиен носител
попълнените анкетни карти в Областна администрация, гр. Русе, пл. Свобода 6, или по
електронен път на e-mail: governor.rr@ruse.bg.
За справка: Диана Николова, тел. 082812263, 0899825755, експерт в Областна
администрация Русе.
6. Постоянната комисия по заетост разгледа 131 заявки на работодатели
Във връзка разглеждане и оценка на набрани заявки от работодатели по схеми
„Обучения и заетост“ и „Обучение и заетост на младите хора“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Постоянната областна комисия по заетост
проведе първото си за 2017 г. заседание на 05.01.2017 г.
Заседанието се проведе под председателството на областния управител, доц. д-р
Стефко Бурджиев.
Г-жа Румяна Бонева – главен експерт в дирекция „Регионална служба по
заетостта“ – Русе (ДРСЗ Русе) презентира двете схеми и Методиката за подбор и оценка
на подадените заявки от работодателите пред членовете на Комисията.
Беше отбелязано, че по двете схеми са разпределени за област Русе повече от 2,5
млн. лв., съответно по схема „Обучения и заетост“ – 867 079 лв. и по схема „Обучение и
заетост на младите хора“ – 1 798 798 лв.
На база на получените точки по критериите за оценка, Комисията по заетост
класира и предложи за финансиране по схема „Обучение и заетост на младите хора“ 54
заявки от работодатели за разкриване на 248 работни места на стойност 857 281 лв.
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По схема „Обучения и заетост“ разгледа 77 заявки за разкриване на 412 работни
места с необходими 2 849 980 лв. Поради ограничения финансов ресурс Комисията
класира и предложи 21 заявки на работодатели за 118 работни места, а останалите 56 –
за 294 работни места включи в резервен списък, които ще бъдат удовлетворени при
освобождаване на финансов ресурс.
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.
В края на заседанието доц. д-р Стефко Бурджиев уведоми участниците, че
Областна администрация е съучредител на две Сдружения с нестопанска цел в
обществена полза, които предстои да бъдат класифицирани като клъстери. Решението да
се учредят такива сдружения е дошло след провеждане на редица срещи с бизнеса и
проведени проучвания, които показват, че липсва субект, който да обедини усилията на
всички заинтересовани страни от съживяване на регионалната икономика. Двата
клъстера са едно добро начало, където са включени представители на областна и
общински администрации, на бизнес средите, организации на работодатели, научни
среди и неправителствен сектор.
Сдружението „Бизнес и иновационен клъстер Русе +“ е учредено на 4 ноември
2016 г. Основният предмет на неговата дейност е свързан с насърчаване, подпомагане и
развитие на бизнес средата, бизнеса и иновациите, подобряване на сътрудничеството
между всички браншове в региона и създаване на благоприятни условия за развитието и
повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика.
Сдружението има вече история, включително работно посещение в гр. Девня за
проучване възможностите за внедряване на иновативна технология за преработка на
технологичен отпадък. Предвижда се разработване на проектни предложения за
постигане на поставените цели. Те са свързани главно с развитие на икономиката и
науката, социална интеграция и личностна реализация, реализиране на туристическия
потенциал, подобряване на бизнес средата и повишаване капацитета и мотивацията на
гражданското общество като коректив и партньор на бизнеса и администрацията, което
е пряко свързано с подобряване на заетостта не само в процентно, а и в качествено
отношение.
7. Празничен богоявленски водосвет
Днес, 06.01.2017 г. тържествено беше отбелязан великият Християнски празник
Богоявление.
По традиция, 6 януари, Йордановден, Русенската Митрополия и Община Русе
организират Богоявленски водосвет.
В 11:00 часа пред Катедралния храм „Света Троица“ започна литийно шествие до
понтона под хотел „Рига“.
Богоявленски водосвет беше извършен от Негово Високопреосвещенство
Русенски митрополит Наум, който поръси знамето, войската и официалните лица, сред
които бяха Светлана Ангелова, народен представител от 19-ти МИР в 43-тото Народно
събрание, доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и неговите
заместници Станимир Станчев и Валентин Колев, Пламен Стоилов, кмет на Община
Русе, Димитър Наков, заместник-кмет „Устройство на територията” на Община Русе,
Димитър Райнов, началник на Регионално управление на образованието Русе и други.
Приветствено слово беше произнесено от областния управител на област Русе, гн Стефко Бурджиев. Той се обърна към присъстващи с думите: “Нека свято пазим
завещаните от великите ни предци традиции, като неизменно се вдъхновяваме от
5

примера и образеца на всички колоси на българския дух и от саможертвата на славното
българско войнство, което в хилядолетната история на нашия народ и държава
категорично се е доказало не само като надежден стълб на българската държавност, но и
като вдъхновен носител на българската духовност!
В деня на великата светиня нека въздигнем вярата си в духовно наситения със
съдържание, Велик Богоявленски водосвет, важен за пребъдването на българската нация
след всички изпитания, на които е била и ще продължи да бъде подлагана.
На този ден нека заедно – църквата, армията и обществото, като цяло, да отворим
сърцата си за съвършенството и отправим молитви за укрепване на силите ни, за
спасение от тленните страсти, за утвърждаване на православната истина, за плодородие
и всеобщо здраве.“
Поради съображения за сигурност кръстът не беше хвърлен в реката. Той беше
само осветен и потопен във водите на река Дунав с въже, след което желаещите имаха
възможност да се докоснат до него за здраве.
8. Клъстера „Русе+” привлича нови съмишленици
Нови четири фирми се включиха в създаденото в края на миналата година
Сдружение „Бизнес и иновационен
клъстер Русе+”.
Новото попълнение се
официализира на проведеното общо събрание, което завърши късно вчера вечерта под
председателството на доц. Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе. С
пълно болшинство бяха одобрени подадените четири заявления на водещи иновативни
фирми в русенската икономика.
Основната тема на общото събрание беше свързана с отворената процедура
BG16RFOP002-2.009„Развитие на клъстери в България” по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Диана Аврамова от Областния
информационен център представи допустими бенефициенти, дейности, разходи и други
изисквания, които трябва да бъдат съобразени при разписване на проектните
предложения.
Инж. Тодор Радославов, един от учредителите на Клъстера докладва резултатите
от посещение си в завод „Агрополихим” в Девня относно съществуваща идея за
внедряване на иновативна технология.
Беше повдигната темата за качеството на средното образование, необходимостта
от нов тип кадри и от хармонизиране на обучението им със съвременните бизнес
изисквания.
В края на заседанието членовете и гостите на Клъстера решиха да се включат в
предвиденото за периода 20-25 януари заседание на областната комисия по образование
във връзка с предстоящия държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.
9. Заседание на областен щаб във връзка с възникналия ледоход по река
Дунав
Днес, 09.01.2017г., от 10:00 ч., в съвещателната зала на Българска речна
информационна система „Булрис“ заседава Щабът с отговорности за провеждане на
комплекс от мероприятия при ледоход по река Дунав, създаден съгласно Плана за защита
при бедствия, част „Ледоход по река Дунав“.
Той
има задачата да координира усилията на корабо-собственици, със
структурите с касателство по поддържането и проучването на плавателните съдове и със
структурите по управлението на трафика по река Дунав.
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Причината за днешното извънредно заседание е формиралият се ледоход в
българския участък по река Дунав.
В хода на срещата беше предоставена информация за състоянието на река Дунав
по отношение на започналото ледо-образуване, като според информацията в различните
участъци на реката, ледоходът е в рамките между 10 и 70 %, а за района на Русе е средно
около 50%.
Подчертано беше, че повишаването на този процент на ледоход би затруднило
съществено движението на плавателни съдове по реката и тенденцията към повишаване
е реална, предвид създалите се условия за това – ниски атмосферни температури, ниско
ниво на водата и ниска температура на водата.
Отчетени бяха отговорностите на всяка от институциите за предприемане на
възможните мерки за недопускане оставането на плавателни съдове в реката извън
защитените места, за да не се стигне до нежелани последици.
10. Грипната ваканция за учениците в област Русе се удължава
Днес, 11.01.2017 г., от 13.30 часа се проведе съвещание на Регионалното
оперативно бюро за борба с грипа и острите респираторни заболявания в Русенска
област. Отчете се тенденция за повишаване на заболеваемостта в областта, на база анализ
на данните, получени от общопрактикуващите лекари, включени в сентинелната
система.
Във връзка с това беше решено ваканцията за учениците в областта да се удължи
до 13 януари, включително.
На 13.01.2017 г., от 13.30 часа ще се проведе отново заседание на Регионалното
оперативно бюро за борба с грипа и острите респираторни заболявания.
11. Обучение комуникационни умения при управление на риска се провежда в
Русе
Днес, 12.01.2017 г., в Конферентната зала на хотел Теодора Палас се провежда
обучение по Комуникационни умения, в рамките на проект „Управление на риска при
мащабни инфраструктури в българо-румънската трансгранична област“.
Конференцията се провежда в два дни и по време на нея участниците ще работят
по темата Комуникационни умения при управление на риска – как си партнират
ръководителите на големи индустриални предприятия с обществото, с представителите
на местната и изпълнителна власт, с представителите на НПО и др.
Като основни лектори са доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе, проф. д.ик.н. Кирил Стойчев от Института по металознание, съоръжения и
технологии с център по хидро и аеродинамика на БАН, г-н Николай Бонов, началник
отдел „Аварийна готовност“ в АЕЦ „Козлодуй“, Милко Милошев и Стоян Андреев,
представители на „Риск Инженеринг“ АД София и др. Участие в конференцията вземат
още изследователи и преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“ и други университети,
представители на различни големи предприятия от региона, представители на Института
за ядрена енергетика от Букурещ, медии и други заинтересовани страни.
В своите презентации доц. д-р Стефко Бурджиев запозна участниците със
сигурността на автоматизираните информационни системи, както и с Индустриалната
сигурност.
Интерес предизвика и представената от Стоян Андреев презентация „Световни
практики за известяване, предупреждение и мониторинг на силни земетресения“, както
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и лекционния курс на проф. д.ик.н. Кирил Стойчев на тема „Ефективните комуникации
на ръководствата на големи инфраструктурни обекти в условията на криза“.
В интервю, дадено за Арена Медиа, областният управител разясни защо е важна
индустриалната сигурност в трансграчния регион, като подчерта, „че трябва да се говори
за сигурност на информацията при комуникацията между обектите от критичната
инфраструктура и от административните структури. Тема, свързана с организиране и
изпълнение на обществени поръчки в обекти, генериращи класифицирана информация
или работещи с такава информация. В трансграничната зона, говорейки за национални
обекти от критичната инфраструктура, това са двете атомни централи, някои големи
транспортни възли, водохранилищата Железни врата 1 и Железни врата 2, летища Варна,
София, Бургас и по преценка на властите в тази трансгранична зона, могат да бъдат
включени и други обекти“.
„В днешното време, в което живеем сигурността на информацията е
изключително важна“, каза още доц. д-р Стефко Бурджиев.
Първият ден от обучението приключи с демонстрационна обиколка и запознаване
с Българска речна информационна система „Булрис“.
12. Спортист на годината в Русе
Днес, 13.01.2017 г. от 11:00 часа във фоайето на Доходното здание се проведе
награждаване на най-добрите спортисти за 2016 година.
Сред официалните гости на събитието бяха Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе, Пламен Стоилов, кмет на Община Русе, Иван Григоров,
заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Русе, Димитър Наков, заместниккмет „Устройство на територията“ и Младен Любенов, главен редактор на вестник
„Утро“.
С 84 точки на 3-то място беше награден Стилиян Гроздев – вдигане на тежести,
клуб „Русе“. Той е шампион на европейското първенство за младежи до 20 години с нов
европейски рекорд, шампион на европейското първенство за кадети до 17 години в
Полша, седми на европейското за мъже и държавен шампион.
На 2-ро място със 101 точки в класацията бе наградена Стойка Петрова – бокс,
клуб „Русе“. Тя е световна вицешампиона за жени и държавна шампионка.
За „Спортист на годината 2016“ със 114 точки бе избрана Севда Асенова – бокс,
клуб „Русе“. Тя е европейска шампионка за жени и държавна шампионка.
Отличени бяха още: най-добър приложник, Иван Маринов – клуб "Приста", найдобър треньор, Веселин Великов – футбол, наставник на "Дунав" и най-добър отбор за
2016-та година –футболен клуб „Дунав“.
Беше награден и Ружди Ружди за изключително високия резултат постигнат на
пара олимпийските игри през 2016 г.в Рио де Жанейро.
13. Родолюбецът Иван Кънчев беше гост на Областния управител
Днес, 13.01.2017 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе
посрещна в кабинета си дългогодишния учител, поет и родолюбец Иван Кънчев.
Поводът беше подготвената за печат от експерти на администрацията
стихосбирка с работно заглавие „Жив е българският дух!“
Историята води началото си от проведения през 2016 г. традиционен поход „По
стъпките на Хаджи Димитър“, когато поетът подари на областния управител свои
стихотворения.
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Доц. д-р Бурджиев изрази своето задоволство, че е имал възможността да се
докосне до патриотичното творчество на госта и го изненада с изработени книжка и диск
с негови стихове.
В поздравителен адрес до него се казва: „Приемете голямото ми уважение към
Вас за дългогодишната Ви преподавателска дейност и за родолюбието, което осмисля
голяма част от Вашия житейски път!
За нас българите е изключително важно да поддържаме жив българския дух, да
помним и пазим нашето славно минало, защото то е повод за национална гордост и
самочувствие.
Вярвам, че примерът, който давате чрез словото ще бъде последван от повече
млади българи!“.
Г-н Кънчев получи още значка на Областен управител и удостоверение за
дългогодишната му дейност като учител, поет и родолюбец за запазване на българската
духовност и съхраняване на историческата ни памет.
14. Удостоверения за наличие на задължения от възложители по ЗОП
На основание чл.28, ал. 2 от АПК, във връзка с разпоредбата на чл. 87, ал.
10 и ал.11 от ДОПК и чл. 36, ал. 4 от АПК и предвид създадените възможности за
заявяване и получаване на данни за наличието или липсата на задължения от
възложители по ЗОП и от компетентни органи по КАО, Областна администрация Русе,
обявява на всички заинтересовани страни, потребители на административни услуги, за
които се изисква удостоверение относно горните обстоятелства, че преустановява
изискването на предоставянето им, като същите ще бъдат набавяни по служебен път.
15. Руската нова година отпразнуваха в Русе
Тази вечер, Руският клуб в Русе отбеляза по традиция настъпването на Руската
нова година.
Да уважат тържеството бяха дошли доц. д-р Стефко Бурджиев, областен
управител на област Русе, Мариан Савов, директор на Общинско предприятие "Русе
арт", Татяна Грушко, генерален консул на Руската Федерация в Русе, Марина Сергунина
, аташе в Генералното консулство на Руската Федерация в Русе, много гости и приятели.
Г-н Бурджиев връчи красиви букети цветя на г-жа Мевлюха Станчева,
председател на Руския клуб и на г-жа Грушко.
Областният управител благодари за поканата и заяви, че за него е изключителна
чест да бъде част от това събитие, което прави „българи и руснаци по-близки, такива,
каквито са всъщност“. Изрази своята признателност и към г-жа Станчева за
организирането на това мило празненство. Той и връчи поздравителен адрес, в който се
казва:„ Използвам този прекрасен празник да изразя искреното си уважение към Вас и
дейността на Руския клуб в Русе. Възхищавам се на енергията, вдъхновението и
всеотдайността, с които продължавате да ни правите съпричастни към богатството на
руската култура, руските празници, традиции и обичаи, които са част от културата на
голямото славянско семейство.
В този дух, пожелавам здраве, щастие, повече доброта и любов, защото те носят
на всеки от нас по-голяма увереност и сила, благодарение на които се постигат успехи и
се сбъдват мечти!“.
В края на своето приветствие г-н Бурджиев пожела на всички една щастлива нова
2017 година, изпълнена с много радост и сбъднати начинания.
За доброто настроение на всички гости последва богата музикална програма.
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16. Евгени Станимиров със значка на Областен управител на област Русе
Днес, 17.01.2017 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе се срещна с русенския фотограф Евгени Станимиров, който през 2016 г. навърши
70 години. Любовта към фотографията и операта осмислят голяма част от житейския му
път.
Доц. д-р Бурджиев сподели, че е голям ценител на класическото изкуство и на
фотография. Евгени Станимиров благодари за доброто отношение, което винаги е
получавал от областния управител и му подари своя фотография, изобразяваща момент
от концерт на Русенската филхармония по време на Мартенските музикални дни от 2015
г.
На свой ред, г-н Бурджиев връчи на своя гост значка на Областен управител и
удостоверение за активното му участие в духовния живот на област Русе и за принос в
популяризиране на фотографското и оперно изкуство.
17. Търси се трети партньор за „Музея на транспорта“ в Русе
Днес, 17.01.2017 г., в Областна администрация Русе се проведе поредната
работна среща, свързана с бъдещото стопанисване и дейност на „Музея на транспорта“
в град Русе, като национално културно средище.
Г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе запозна
присъстващите с проведената до момента кореспонденция с отговорни институции,
имащи отношение към „Музея на транспорта“, както и с търсенето на възможности за
подобряване на неговото състояние и статут.
Бяха обсъдени финансовите параметри, собствеността, разходите на музейната
сбирка, възможността на създаването на сдружение, както и вариант за предоставяне
управлението или други форми на стопанисване.
Участниците в срещата се обединиха около идеята за търсене на трето лице за
партньор, за да бъде спазено изискването на закона, като на този етап партньорството не
е свързано с финансови ангажименти.
„БДЖ –Пътнически превози“ ЕООД се ангажира да доведе музейната сбирка до
състояние, в което да е в готовност за предоставяне на управление от друго юридическо
лице или като съвместна дейност, както и да финансират издръжката и за срок от три
години.
Предвижда се следващата среща да се проведе в началото на февруари 2017
година.
18. Работна среща на ВИК в Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД Русе
Днес, 19.01.2017 г., от 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе работна среща по въпроси, свързани с прилагането на договора между
Асоциацията по ВиК в Русе и „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе.
Срещата беше открита от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе и председател на Асоциацията по ВиК Русе. Участие в заседанието взеха
още г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, д-р инж. Сава
Савов, управител на ВиК ООД и главният счетоводител, представители на общините в
област Русе и главните им счетоводители.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с дадените указания от Министерски
съвет и Министерство на регионалното развитие и благоустройството на ВиК
дружествата относно приключване на счетоводната 2016 г. по отношение на направените

10

инвестиции от дружеството и прехвърляне на активите на собствениците – общините и
държавата.
Представителите на ВиК оператора разясниха получените указания и дадоха
пояснения как на практика ще се приложат изискванията на договора.
В заключение беше изразена удовлетвореността на всички присъстващи от
срещата, на която беше изяснен целият механизъм за предаване на активите и тяхното
осчетоводяване.
19. Проект „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“
Днес, 20.01.2017 г. в Конферентната зала на хотел Космополитът се проведе
пресконференция по проект „Ранна социализация чрез успешна образователна
интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014 – 2020.
Бенефициент на проекта е Сдружение "Българо-Румънски трансграничен
институт по медиация", а партньори са Община Русе, Община Ветово, ЦДГ „Червената
шапчица“ Русе, ЦДГ „Ралица“ Русе, ЦДГ „Пинокио“ Русе, ЦДГ „Роза“ с. Ново село,
,ОУ „Никола Обретенов“ Русе; ОДЗ „Щастливо детство“ Ветово, ОДЗ „Звънче“ с.
Смирненски и ОУ „П.Р.Славейков“ с. Смирненски.
Официален гост на пресконференцията беше г-н Станимир Станчев, заместник
областен управител на област Русе.
Г-н Ивайло Иванов, ръководител на проекта посочи неговата основна цел, която
е формиране на благоприятни условия и подкрепяща среда за активно социално
приобщаване на децата в неравностойно положение и за изграждането им като
пълноценни личности и граждани в Община Русе и Община Ветово.
В своето приветствие към организаторите и участниците г-н Станчев подчерта, че
този проект е много трудно извоюван и изрази своето удовлетворение от реализацията
му. Според заместник областния управител „образованието на децата е една от найправилните инвестиции, които може да направи едно общество“. Г-н Станчев пожела
на всички здраве, щастие и успехи.
20. Денят на родилната помощ отбелязаха в УМБАЛ Русе
По традиция на 21 януари беше тържествено отбелязан Денят на родилната
помощ в Акушеро-гинекологичния комплекс към УМБАЛ Русе.
Сред официалните гости дошли да уважат събитието беше и г-н Станимир
Станчев, заместник областен управител на област Русе. Той подари красив букет, кърпа
и сапун на старшата акушерка в комплекса Галя Добрикова, а на д-р Георги Хубчев,
областен акушер-гинеколог и началник на отделение „Акушерство и гинекология”
кърпа и сапун.
Както повелява традицията, д-р Георги Хубчев изми ритуално ръцете си, след
което ги подсуши с нова кърпа. За първи път възможност да спазят обичая имаха и
новото поколение от специалисти и утвърдените лекари в АГ комплекса, на които
старшата акушерка също изми ръцете.
В своето приветствие, заместник областният управител подчерта: „че това, което
прави болницата и това отделение е да задържат високото ниво на медицинските грижи
и обслужване. Всички работещи в отделението са изключителни професионалисти и са
отдадени на своята професия. Убеден съм, че с това ръководство и с този екип,
отделението ще покорява още много нови върхове”.
„Пожелавам Ви 365 дни здраве, щастие и късмет”, каза още Станимир Станчев.
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На тържественото честване присъстваха още Пламен Стоилов, кмет на Община
Русе, Пламен Нунев, народен представител от 19 МИР, д-р Теодора Константинова,
председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика и акушергинеколог, проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенски университет „Ангел
Кънчев“, д-р Иван Стоянов, изпълнителен директор на УМБАЛ Русе и други.
През изминалата 2016-та година в АГ комплекса са проплакали 1557 бебета.
21. Отпразнуваха Дядовден в село Черешово
Днес, 22.01.2017 г., заместник областният управител на Област Русе Станимир
Станчев за трета поредна година беше гост на уникалния за България празник Дядовден,
който се отбелязва в село Черешово, ден след Бабинден.
За шести пореден път за Дядо на селото се избра Марин Ангелов Колев. Той и
семейството му посрещнаха гостите, като най-малък домакин беше Виктор Петров,
правнук на дядо Марин. Всички се почерпиха за здраве и за добро настроение.
Както повелява обичая след това присъстващите се отправиха към селската
чешма, за да бъде извършен ритуалът по „окъпване“ на дядото, като Станимир Станчев
го дари с кърпа и сапун.
Заместник областният управител благодари на организаторите за този уникален
празник и изрази своето искрено задоволство, че отново е гост на това изключително
събитие. Той пожела на всички здраве, щастие и късмет, както и да намират повече
поводи, които да им носят радост.
След ритуала, тържеството продължи в читалището, където за доброто
настроение на всички гости имаше богата фолклорна програма.
Празничният ден ще приключи с изпълнение на нестинарски танц.
22. Проект „Лаборатория за успех“ представиха в хотел Вега
Днес, 23.01.2017 г. в Конферентната зала на хотел „Вега“ се проведе
пресконференция за представяне на дейностите по проект BG05M2OP001-3.001-0059С01 „Лаборатория за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Официален гост на събитието беше г-н Станимир Станчев, заместник областен
управител на област Русе.
Пресконференцията е част от дейност „Информиране и публичност“ и в нея взеха
участие и представители на партньорите – Община Русе, ДГ „Снежанка“, ДГ „Приказен
свят“, СУ „Васил Левски“ и СНЦ „Пегас“.
Г-жа Елена Славова, управител на фондация „Европейски център по медиация и
арбитраж“ – бенефициент по проекта, посочи неговата основна цел да се подкрепи
създаването на условия за ранно социално приобщаване и личностно развитие на децата
от етническите малцинства в Община Русе, с фокус върху малките населени места, чрез
повишаване на качеството и ефективността в предучилищно възпитание и подготовка.
Тя запозна присъстващите със специфичните цели и дейностите, които ще се реализират
за периода на изпълнението му (27.07.2016 г. до 27.07.2018 г.).
В своето приветствие заместник областният управител благодари на
организаторите за поканата и подчерта: „За нас, представителите на държавата е
изключително важно да има активност от НПО сектора в реализиране на подобни
проекти, защото това е един от начините за по-различен поглед върху проблемите, както
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и по-креативни подходи за тяхното преодоляване. В основата на едно добре развито
гражданско общество и просперираща нация е качественото образование“.
В заключение Станимир Станчев изрази своята надежда, „че подобни проекти ще
дадат нов прочит на проблемите и нови идеи за тяхното разрешаване, защото
образованието е най-важната инвестиция за едно общество“.
23. Пресконференция по проект ”Заедно – вчера, днес и утре”
Днес, 24.01.2017 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на хотел „Вега“ се проведе
пресконференция за представяне на дейностите по проект BG05M2OP001-3.001-0071C01 ”Заедно – вчера, днес и утре”, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В пресконференцията участие взеха представители на партньорите по проекта:
Община Русе, ДГ „Детелина“ и СНЦ „Пегас“.
Официален гост на събитието беше г-н Станимир Станчев, заместник областен
управител на област Русе.
Г-жа Невяна Атанасова, ръководител на проекта и председател на УС на
Сдружение за насърчаване на икономическото и културно развитие на с.Хотанца и с.
Тетово, обл. Русе – ХОТЕТ посочи неговата основна цел, която е подобряване на
условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание и социална
интеграция, чрез създаване на подкрепяща среда за активно социално приобщаване на
децата в неравностойно положение с фокус върху ромите и за изграждането им като
пълноценни личности и граждани. Тя запозна присъстващите и със специфичните цели
и дейности, които ще бъдат реализирани до 27.07.2018 г.
В своето приветствие г-н Станчев се обърна към присъстващите с думите
„надявам се най-много на това да имате силата, волята и търпението да реализирате
Вашите идеи“ .
Той отправи и своите пожелания за здраве и успех в изпълнението на поставените
цели.
24. Професионалното образование в Русе обсъдиха в Областна администрация
Русе
Днес, 24.01.2017 г. в зала 1 на Областна администрация Русе се проведе дискусия
относно предстоящия план-прием по професии и специалности за учебната 2017-2018 г.
в област Русе.
Работната среща се свика по инициатива на Областния управител на област Русе
и във връзка със заявено желание на членовете на „Бизнес и иновационен клъстер Русе+”
и Речен клъстер „Дунав“ да се дискутират актуални проблеми, свързани с
професионалното образование в региона.
Модератор на срещата беше г-н Станимир Станчев, заместник областен
управител на област Русе, а в нея взеха участие още г-н Димитър Райнов, началник на
Регионалното управление на образованието в Русе (РУО), експерти от Областна
администрация и РУО, директори и заместник- директори на професионалните гимназии
и училищата с професионални паралелки от областта и членове на двата клъстера.
Основните теми, по които споделиха мнения, предложения и становища
присъстващите бяха ролята, отговорността, взаимодействието и ангажираността на
институциите, учителите и бизнеса, който се нуждае от кадри; мотивацията от страна на
обучаващите се и техните родители, които са определящ фактор при формирането на
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желанието на децата за последваща реализация, липсата на интерес към
професионалното образование и др. Това са тенденции, на които е подвластен
държавният план-прием.
Като основен извод от дискусията се изведе, че трябва да се направи един реален
и балансиран план-прием, който да се опита да отговори на нуждите на децата, на
обществото и на бизнеса.
25. Областна администрация Русе подкрепя младежки проект
Вчера, в зала 1 на Областна администрация беше представен проект „Виа Регия
6” на Сдружение „Вдъхновение”, с който се рестартира дейността на Младежкият
информационно-консултативен център Русе.
Проектът се финансира по Националната програма за младежта 2016-2020 на
Министерство на младежта и спорта и се реализира в партньорство с Общински
Младежки дом Русе, Община Русе и Областна администрация Русе.
Младежкият център има готовност да предоставя информационни услуги,
индивидуални и групови безплатни консултации и обучения.
Предвидени са консултации
за ранно професионално ориентиране, за
продължаване на образованието, за успешна социална и професионална реализация на
младите хора. Специално внимание ще бъде обърнато на изграждане на умения за
кандидатстване по различни младежки програми, писане на проекти, участие в дейности
за мобилност и доброволчество.
В центъра ще работят психолози, специалист професионално ориентиране и
кариерно развитие и специалист „Европейско гражданство“.
Двама информационни специалисти ще се грижат, главно чрез социалните мрежи,
информацията по проекта да достига до по-голям кръг младежи, а чрез мобилните форми
и до младежите от малките населени места.
При всички обучения, дискусии, срещи ще се прилагат съвременни интерактивни
методи. Вече е договорено и уточнено излъчване по младежки проблеми и водено от
младежи предаване по Радио Русе.
Всички дейности в Центъра са безплатни и са насочени към младежи на възраст
от 15 до 29 годишна възраст, младежки работници и представители на младежки
неправителствени организации. Той се намира в сградата на Младежкия дом на ул. Райко
Даскалов 2А. Телефонът за връзка е 0879 933 370, а електронната поща:
mikc.ruse@gmail.com
26. Координация и взаимодействие на институциите при екстремна обстановка
Днес, 25.01.2017 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе работна
среща на Областния управител на област Русе на тема „Обсъждане и взаимодействие на
институциите по координация и взаимодействие при екстремна обстановка“.
Основен лектор на срещата беше доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител
на област Русе, а участие в нея взеха г-н Валентин Колев, заместник областен управител,
г-н Симеон Иванов, главен секретар на Областна администрация Русе, членовете на
Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, представители на „Риск
Инженеринг“ АД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“,
участници в проекта „Управление на риска в големи инфраструктурни обекти,
разположени в зоната България-Румъния“ и други заинтересовани страни.
Доц. д-р Стефко Бурджиев благодари за възможността „Да говори по една тема,
която е от съществено значение за управлението на риска в екстремални условия“.
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В своята презентация, областният управител представи дейността на щаба в
екстремна зимна обстановка, запозна присъстващите с основните функции и задължения
на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, както и с работата на Щаба с
отговорности за провеждане на комплекс от мероприятия при ледоход по река Дунав.
Представената от доц. д-р Бурджиев проблематика е в контекста на трансграничния
характер на проекта.
27. Областният управител връчи грамоти от БАН на ученици от МГ „Баба
Тонка“
Днес, 25.01.2017 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе
прие в кабинета си директора на МГ “Баба Тонка“, г-н Митко Кунчев, две възпитанички
на гимназията – Симона Христова и Пресиана Маринова и д-р Мария Пеева, координатор
на Регионален академичен център Русе.
Поводът на срещата беше връчване на грамоти за участието на Дона – Мария
Иванова (12 клас) и Симона Христова (12 клас) в научна сесия на Ученическия институт
на БАН, които са били отличени от журито на първо и второ място.
Грамотите за участието им в проект „Търсене на променливите звезди в разсеяния
звезден куп“ са подписани лично от председателя на БАН.
Доц. д-р Бурджиев имаше честта да връчи лично грамотата на Симона Христова
за участието и в проекта.
Пресиана също сподели на доц. Бурджиев, че от 3 - 4 години се занимава с
изследователска дейност по математика, и че и доставя удоволствие да се занимава с
разработването на проекти.
Момичетата разказаха и за бъдещите си виждания и идеи на г-н Бурджиев, който
от своя страна изрази своята готовност да им помага.
28. Информация относно избори за народни представители 2017 г.
С Указ № 59 от 24.01.2017 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр.9/
26.01.2017 г.) са насрочени избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. В тази връзка
на сайта на Областна администрация Русе се създава нов раздел „Избори за Народно
събрание на 26.03.2017 г.“, който е достъпен, посредством банер в страничната лента на
сайта. В този раздел ще бъде публикувана актуална информация, касаеща създаването
на организация за провеждане на изборите, съгласно правомощията и задълженията на
Областния управител, произтичащи от Изборния кодекс.
29. Повишено потребление на електроенергия в североизточна България
Предвид регистрираното повишено потребление на електроенергия на
територията на Североизточна България и по-високите сметки на битовите клиенти
спрямо същия период на предходната година, ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД уведомява, че
предоставя възможност на своите клиенти да разсрочат сметките си за електроенергия
през зимните месеци. Тези от клиентите, които срещат затруднение да покрият
задълженията си в срок, могат да подадат заявление за разсрочване в удобен за тях
клиентски център. Специалисти на компанията ще разгледат всеки отделен случай и ще
се свържат с клиентите, за да им предложат индивидуална схема на разсрочване. При
необходимост от повече информация и консултация, клиентите могат да се обръщат към
служителите в денонощния телефонен център на компанията на номер 070016161.
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30. Възможност за кандидатстване с проектни предложения
Агенцията за хората с увреждания предоставя възможност за кандидатстване с
проектни предложения на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на
културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“. Участници в конкурса
могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени
организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или
стопанисващи културни, исторически, археологически, природо-научни, спортни
обекти. Крайният срок за кандидатстване е 06.03.2017 г. Повече информация можете да
намерите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.
31. Приключиха консултациите за определяне на РИК Русе
Днес, 29.01.2017 г. в Областна администрация Русе се проведоха консултации с
парламентарно представените политическите партии и коалиции за определяне състава
на Районна избирателна комисия Русе (РИК)за провеждане на избори за Народно
събрание, насрочени за 26 март 2017 г.
С решение на Централната избирателна комисия, в състава на РИК, с 13 членове,
се включват представители на партиите и коалициите, като следва: ГЕРБ с 4-ма членове,
Коалиция „БСП лява България" – с 2-ма, Партия „ДПС“ – 2-ма, Коалиция
„Реформаторски блок“, Коалиция „Патриотичен фронт“, Коалиция „България без
цензура“, Партия „Атака“ и Коалиция „АБВ“ с по 1 представител.
По време на консултациите, политическите сили стигнаха до пълно съгласие за
състава и ръководството на РИК Русе – за председател на комисията да бъде назначена
Мирослава Маркова от ГЕРБ, за заместник председатели Зюмрюд Абазова от квотата на
ДПС и Александър Корфонозов от квотата на Коалиция „Патриотичен фронт “, за
секретарското място Десислава Дивчева от квотата на Коалиция „БСП лява България“,
за членове – Йордан Димитров от ПП ГЕРБ, Тодорина Михайлова от ПП ГЕРБ, Надежда
Енчева от ПП ГЕРБ, Милена Хинкова от Коалиция „БСП лява България“, Ибрям Гаваз
от ПП ДПС, Миглена Ангелова от Коалиция „Реформаторски блок“, Силвия Кръстева от
Коалиция „България без цензура“, Наталия Маринова от партия Атака и Елица Вълчева
– Куманова от Коалиция АБВ.
Протоколът от срещата ще бъде изпратен в Централната избирателна комисия,
която трябва да излезе с решение за назначаване на РИК Русе до 03 февруари 2017 г.
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