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1.

Румъния отбеляза 100 години от своето обединение
Събота 01 декември 2018г

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговият заместник
г-н Валентин Колев участваха в празничното честване в град Гюргево по повод 100
годишнината от Обединението на Румъния
и техния Национален празник – 1 декември.
Началото на тържествата беше дадено пред
Паметника на героите в двора на
едноименната
църква,
където
беше
отслужена
заупокойна
молитва.
Областният управител и председателят на
Окръжен съвет Гюргево г-н Мариан Мина
заедно положиха венец и цветя пред
паметника.Приветствия към гюргевчани и
гостите на града бяха отправени от кмета
на
Гюргево
г-н
Николае
Барбу,
председателя на Окръжения съвет г-н
Мариан Мина и префекта на окръга г-жа Адриана Пуцару.
Тържествената програма продължи с военен парад под съпровода на Духовия
оркестър при културен дом „Йон Виня“. В парада се включиха структурите на местната
полиция, жандармерията, червения кръст, гранична полиция, пожарна и др.
Сред официалните гости, които също поднесоха венци и цветя, бяха още заместниккметът по хуманитарни дейности на община Русе г-н Иван Григоров и изпълнителният
директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева.
Шествието приключи с участието на множество млади хора, носещи националния
флаг на Румъния, който тази година беше с дължина от 100 метра.

2.Министърът на икономиката на Румъния изрази категоричната си подкрепа за
изграждането на нов мост между Русе и Гюргево
Събота 01 декември 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговият заместник
г-н Валентин Колев се срещнаха с министъра на икономиката на Румъния г-н Никулае
Бъдълъу.
Това се случи по време на
честванията в гр. Гюргево, посветени на
100 годишнината от Обединението на
Румъния и техния Национален празник – 1
декември, като темата, която беше
обсъдена бе свързана с необходимостта от
изграждането на нов мост над р. Дунав
именно при Русе.
Министърът на икономиката г-н
Бъдълъу заяви, че всички от кабинета
разбират значението на изградените
отлични отношения между Русе и
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Гюргево и подкрепят реализирането на подобен проект да се случи в този район. Той
посочи, че приоритетността на инициативата се подчертава и от все по-нарастващото
значение на трансевропейските транспортни коридори VII и IX, увеличения търговски
обмен между двете държави и ежедневните километрични задръстванията в района
Русе – Гюргево.
Също така г-н Бъдълъу отбеляза, че целта на Румънската страна е изграждането
на новото съоръжение да се случи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
В срещата участва и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“ г-жа Лили Ганчева

3. Предстоящ брифинг на вицепремиера Красимир Каракачанов
Понеделник 03 декември 2018

Днес от 10.15 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе заместник
министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната гн Красимир Каракачанов ще даде брифинг за медиите. По време на брифинга г-н
Каракачанов ще запознае представителите на медиите с актуални въпроси, касаещи
развитието на Русе и региона.
Визитата на вицепремиера се осъществява по покана на областния управител на
област Русе г-н Галин Григоров.
4. Предстояща учебна тренировка по пожарна безопасност
Понеделник 03 декември 2018

На 05.12.2018 г. (сряда) от 10.00 до 11.00 ч. ще се проведе планирано занятие за
действие на служителите от Областна администрация Русе при пожар в сградата. То ще
се осъществи в синхрон с действията на доброволното формирование, БЧК, Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и Община Русе.
Целта е да се отработи съвместната координация между институциите.
Сред дейностите, които се предвиждат са сформиране на щаб за действие,
евакуация на пострадал служител по алпийски способ, запалване на изкуствено огнище
от северната страна на сградата, както и неговото учебно гасене.

5. Областният управител Григоров и вицепремиерът Каракачанов се разбраха за
осигуряване финансиране на ремонта на летния театър и предоставянето на
материал за паметника на Левски
Понеделник 03 декември 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров се срещна със заместник
министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната г-н
Красимир Каракачанов.Двамата заедно с народния представител г-н Искрен Веселинов
и общинския съветник г-н Иво Пазарджиев дадоха съвместна пресконференция
относно обсъжданите теми.
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След проведената среща стана ясно, че от страна на Министерството на отбраната ще
бъде осигурен материала за изграждането на паметника на Васил Левски в града.Също
така г-н Каракачанов гарантира отделянето на 180 000 лева за ремонтирането на Летния
театър към Военния клуб. Надеждата е по този начин нашият град да затвърди
културните
си
позиции
в
страната.Заместник
министърпредседателят коментира и случая с
осъдения в Австрия мъж от Силистра за
тероризъм. По думите му за съжаление
това не е единственият български
гражданин от ромски произход, който е
„зарибен от радикалния ислям“. Той
отговори и на още множество
журналистически въпроси, свързани с
предизвикателствата пред страната,
както и със стабилността на управляващата коалиция.
Веднага след срещата вицепремиерът г-н Каракачанов изнесе лекция пред
академичната общност на Русенския университет и пред студенти на тема „Българските
въоръжени сили в рамките на НАТО и ОПСО“. В нея той постави акцент на
състоянието на родната армия, както и на ролята на България в международните
геополитически отношения. Детайлно беше разгледан конфликта в Азовско море, както
и неговите измерения за страните от региона и от Европа. Не на последно място
заместник министър-председателят и министър на отбраната анализира сблъсъка на
културните ценности между мигрантите и европейските народи. Не беше подмината и
темата относно все по-нарастващото значение на киберсигурността в страните по целия
свят.
Г-н Каракачанов проведе и среща с ръководството на РУ „Ангел Кънчев“, като
акцентът беше поставен върху регионалното, националното и трансграничното
значение на бакалавърските и магистърски програми в областта на сигурността.
Вицепремиерът гарантира пълна подкрепа при развитието на тези специалности и
изрази увереност, че кадрите на Русенския университет ще се реализират безпроблемно
и ще дадат своя принос за страната.
6. Област Русе пое председателството на северен централен район
Вторник 04 декември 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров прие
председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район от
своя колега губернатора на Силистра г-н Ивелин Статев.Това се случи днес по време на
съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и
Регионалния координационен комитет, което се проведе в гр. Силистра.
За зaместник-председател на Регионалния съвет беше избран кметът на община Русе
г-н Пламен Стоилов.Областният управител Григоров и кметът Стоилов ще бъдат с
мандат от 1 януари на идната година до края на месец юни 2019 г., когато на
ротационен принцип председателството ще бъде поето от Разград. Неoбходимо е да
бъде споменато, че беше представен и новия член на Регионалния съвет за развитие на
СЦР, а именно заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Султанка
Петрова.
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По
време
на
заседанието
беше
представена и справка за изпълнение на
дейностите по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г. Към момента по
Програмата са сключени 523 договора и са
разплатени около 43% от предвидената сума,
което се равнява на малко над 1 млрд. лева.
Също така беше посочено, че за Сeверен
централен район Русе се справя най-добре с
изпълнението на проектите по различните
оперативни програми.
Акцент беше поставен и върху това, че
към края на 2019 г., най-вероятно през месец
ноември, ще бъде открита и процедура за
кандидатстване за дигитализация на малките и средни предприятия, като минималният
размер на финансиране ще бъде 50 хил. лв. Общият размер на предвидените средства за
изпълнение на проектите е 30 милиона евро. Особено внимание беше обърнато и на
възможността за предоставяне на гарантирани заеми за фирми, като данните към
момента сочат, че 62% от отпуснатите кредити са за работен капитал, а 38% се
инвестират в материални инвестиции. Основният дял на предоставените средства се
пада на малките предприятия – малко над 40%.
В заседанието участваха още представители на министерства, областните
управители и техни заместници от Северен централен район, представители на общини,
както и на организации на работодателите и на работниците и служителите на
национално равнище.
7. Областната управа и общината извършиха учебна тренировка по пожарна
безопасност
Сряда 05 декември 2018

Служителите на Областна администрация Русе проведоха планирано занятие за
действие при пожар в сградата. То се осъществи в синхрон с действията на
доброволното формирование, БЧК, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, както и Община Русе.
Целта на инициативата беше да се отработи
съвместната координация между институциите.
Тренировките включваха сформиране на щаб
за действие, в който участва и областният управител
г-н Галин Григоров, евакуация на пострадал служител
по алпийски способ, запалване на изкуствено огнище,
както и неговото учебно гасене.
Беше отчетено, че по време на тренировката са
постигнати отлични резултати.
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8. Наградиха отличилите се спортисти на Русенския Университет
четвъртък 06 декември 2018

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев участва в
традиционното тържествено награждаване на отличилите се студенти-спортисти на РУ
„Ангел Кънчев“ през настоящата 2018 г.Той изказа благодарност за отправената покана
и приветства присъстващите. Заместник областният управител посочи, че
постиженията на младите спортисти са станали възможни, благодарение на условията,
осигурени от ръководството на Русенския университет. Г-н Колев поздрави и изявените
студенти за това, че са успели
едновременно да овладеят знанията по
учебните дисциплини и в същото време
са положили усилия да покоряват
високи спортни върхове.
Той изказа и специални
благодарности на техните треньори,
които са успели да направят от своите
възпитаници в областта на спорта
шампиони – спортисти, с които
Университетът да се гордее, така както
се гордее с ред други дела в своята
дейност.
Г-н
Колев
изрази
и
категоричната подкрепа на Областна администрация при реализирането на инициативи
от страна на РУ „Ангел Кънчев“. Заместник областният управител връчи и
поздравителен адрес от името на областния управител г-н Галин Григоров на
ръководителя на Университетския спортен център „Академик“ проф. д-р. Борислав
Ангелов.Също така поздравителен адрес беше връчен и от името на кмета на община
Русе г-н Пламен Стоилов от заместник-кмета г-жа Наталия Кръстева, която приветства
присъстващите. На празничната церемония присъства и зам.-кметът г-н Иван
Григоров.Ръководителят на Университетския спортен център „Академик“ проф. д-р.
Борислав Ангелов направи ретроспекция на спортните постижения на Русенския
университет през вече отиващата си 2018 г.
Събитието завърши с награждаването на студентите-спортисти, участвали и
завоювали призови места в международни и национални спортни надпревари

9. С дискусия върху нуждите на
граничен
регион
Русе-Гюргево
стартира поредица от срещи за
обсъждане на новата ТГС програма
Петък 07 декември 2018

Днес, 07.12.2018 г.,
заместник областният управител на
Област Русе – г-н Свилен Иванов, взе
участие в провелата се първа работна
7

среща за обсъждане на предложенията на Европейската комисия и Управляващия орган
на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за новия
програмен период.Фокусът на срещата бе върху идентифициране на конкретни мерки
за финансиране по бъдещата програма, така че хората, бизнесът, НПО и публичните
администрации от двете страни на границата да си сътрудничат и работят по-добре в
разрешаването на проблеми с общо значение.Домакин на събитието бе Русенски
университет „Ангел Кънчев“. Участие още взеха представители на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“,
Община Русе, Еврорегион „Данубиус“, Министерството на регионалното развитие и
публичната администрация на Румъния, Министерството на вътрешните работи на
Румъния, Окръжен съвет Гюргево, РУ „Ангел Кънчев“ и др
10. Поредно престижно отличие за Областна администрация –Русе
Вторник 11 декември 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва на
тържествена церемония, на която бяха наградени администрациите, показали найвисоки
резултати
като
учещи
организации
през
настоящата
година.Инициативата е базирана на
проведено изследване от Института по
публична администрация, който е
водеща институция за обучение на
служители в държавната администрация
и е структура към Министерския съвет
на Република България.
В рейтинга на учещите администрации
за 2018 г. Областна администрация Русе
се класира на второ място сред
участвалите областни управи и на трето
място
сред
общо
включилите
се
49
централни
и
териториални
администрации.Постигнатият общ резултат на Областната управа е 86 точки, което е с
повече от 10 точки над средното равнище спрямо международния стандарт за
самооценка чрез въпросника „Учаща ли е Вашата организация?“. Единствената
областна администрация, която е пред Русе е Ямбол, като разликата е само от 1 точка.
По показателя „процеси на учене“ Областна администрация Русе заема първо място
сред областните управи, а относно лидерския стил, който стимулира учението
Областната управа в Русе достига до 89 точки.
Наградата, плакет за постигнатите високи резултати, получи лично областният
управител Галин Григоров. Той изказа признателност за високото отличие и изрази
надежда, че Областна администрация Русе ще продължи да оправдава очакванията на
жителите на региона и ще се развива в съответствие с европейските и световни
тенденции, което ще допринесе за утвърждаването на администрацията като модерна и
водена от желанието за непрекъснато усъвършенстване в полза на гражданите.
Победителят в класацията на Института по публична администрация е Областна
дирекция „Земеделие“ Бургас.
Събитието се проведе на 10 декември 2018 г. в Зала „Хармония“ в Центъра за
образование, наука и култура Project Lab в гр. София.
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11. Децата от Новград се запознаха с коледните традиции в Европа,както и с
родния принос за културното развитие на континента
сряда 19 декември 2018

На 18.12.2018 г. в село Новград пред децата от местното училище беше
представена изложба, посветена на традициите и обичаите при посрещането на
Коледните и новогодишните празници в европейските страни.Сред множеството
интересни факти, които бяха споменати са, че макар и еленът да е на почест във
Финландия, то там Дядо Коледа винаги идва на крака, както и това, че известната
коледна песен „Зимна нощ“ е изпълнена за пръв път в църквата „Свети Никола“ в
малкото градче Оберндорф, близо до Залцбург. Изложбата включваше множество
родни и чуждестранни списания на Коледна тематика.Паралелно с това, децата имаха
възможност да се запознаят и с постерна
експозиция
на
някои
оригинални
старопечатни, редки и ценни издания,
която илюстрира връзките на българските
книжовници
и
просветители
през
Възраждането с европейските културни
ценности.Най-голям интерес предизвика
първата българска печатна книга на
новобългарски език „Кириакодромион“
или по-известна като „Неделник“ от
Софроний Врачански, издадена през 1806
г. в Римник, Румъния, както и „Буквар с
различни поучения“, наричан още „Рибен“ от Петър Берон, чието първо издание от
1824 г. е отпечатано в Брашов. В изложбата бяха представени още „Нов български
буквар“ на Рашко Блъсков, който се явява един от първите български учебници,
отпечатан през 1856 г. в Букурещ, както и „Ръководство за водене на кореспонденция“
от Сава Попович, издадено през 1847 г. в Сибиу.
Не на последно място, бяха представени и кратки видеоматериали, свързани с
културата на страните от Европейския съюз. Събитието, което беше под надслов
„Коледни и новогодишни празници на европейския континент“, се проведе в сградата
на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.“.
Инициативата е част от допълнително предвидените събития за популяризиране
на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз през 2018 г.
Изложбата се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на
Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Община Ценово и Кметство Новград.

12. Посрещането на Коледа в
съвременна Европа беше дискутирано
в Две Могили
Сряда 19 декември 2018

На 18.12.2018 г. в гр.
Две могили беше представена изложба от
множество български и европейски
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списания, посветени на настъпващите Коледни и новогодишни празници и съответно
как те се отбелязват в европейските страни.Аудиторията беше запозната с различни
интересни факти, свързани с обичаите и традициите по време на предстоящите
Коледни празници. Освен това акцент беше поставен и върху това как всеки сам би
могъл да си приготви традиционни гозби за новогодишната трапеза според приетото в
различните страни. Сред представените възможности бяха рецепти за коледни хлябове
и баници, десерти, напитки и сладки.
С присъстващите беше проведена и кратка дискусия относно ролята на Европейския
съюз в съвременните глобални отношения, като за целта бяха представени и кратки
видеоматериали, свързани с културата на страните-членки.
Целта е с подобен род начинания да се провокира широк обществени интерес
относно културното многообразие в Европейския съюз.
Събитието, което беше под надслов „Да посрещнем Коледа в съвременна
Европа“, се проведе в сградата на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1919“.
Инициативата е част от допълнително предвидените събития за популяризиране
на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз през 2018 г.
Изложбата се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Община Две могили.
13. Графики на европейски автори бяха представени в Бабово
Сряда 19 декември 2018

На 18.12.2018 г. в село Бабово беше представена изложба, посветена на европейската
графика.
Жителите на Бабово имаха възможност да се
запознаят с миниатюрни графики на автори,
както от страни-членки на Европейския
съюз, така и от страни от континента, които
не са сред членовете на Единното
европейско семейство. Преобладаващи бяха
тези от Италия, Испания, България и
Беларус, а сред основните темите бяха
изкуството,
виното
и
европейското
единство.Целта на изложбата е хора от всякаква възраст да се докоснат до културното
многообразие на страните от Европа.По време на представянето на изложбата беше
поставен акцент и върху европейската култура и нейното развитие през XIX и XX век.С
присъстващите беше проведена и кратка дискусия относно ролята на Европейския съюз
в съвременните глобални отношения, като за целта бяха представени и кратки
видеоматериали, свързани с културата на страните-членки.
Събитието, което беше под надслов „Модернистични щрихи в европейската култура“,
се проведе в сградата на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров 1927 г.“.
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Инициативата е част от допълнително предвидените събития за популяризиране на
Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз през 2018 г.
Изложбата се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на Регионална
библиотека „Любен Каравелов“ и Община Сливо поле и Кметство Бабово. 9 декември
2018
Малки коледари и сурвакари наричаха за здраве в Областна администрация
Русе
Сряда 19 декември 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговият заместник
г-н Валентин Колев посрещнаха малки
сурвакари и коледари от ОУ „Отец
Паисий“.
С
ръчно
изработените
си
сурвакници, децата наричаха за здраве и
отправиха пожелания за благодат и
топлина към целия екип на Областната
управа. Също така децата рецитираха
коледни стихчета, като със своите усмивки
и настроение озариха администрацията.
От своя страна областният управител подари лакомства на малчуганите, като им
пожела здраве, много заслужени подаръци и безброй сбъднати мечти.

15. „Няма нищо по-хубаво от дъждовното време“ е
темата на обявения фотоконкурс от българската
асоциация по водите
Сряда 19 декември 2018

Областна администрация Русе информира, че
Българската асоциация по водите (БАВ), като най-голямата
неправителствена организация във водния сектор, планира
осъществяването на няколко събития, посветени на
Световния ден на водата – 22 март. Част от предвидените
прояви за идната 2019 г. включват провеждането на фотоконкурс с фотоизложба „Няма
нищо по-хубаво от дъждовното време“, както и организирането на кръгла маса на все
по-широко дискутираната тема „Устойчиво управление на дъждовните води“, която ще
бъде на 21 март в София.
Всеки желаещ да участва във фотоконкурса може да го направи до 24.00 ч. на 6
януари 2019 г. (неделя), като изпрати своите предложения (една, две или три снимки)
на e-mail: photo-contest@bwa-bg.com.
За повече информация може да посетите сления уеб адрес: https://bwabg.com/bwa_events/fotokonkurs-na-bav-2019-g/.
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16. През следващата седмица ще бъдат отбелязани 15 години от атентата срещу
българската база „Индия“ в Кербала
сряда 19 декември 2018

На 27.12.2018 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в гробищен парк Чародейка ще се
състои възпоменание във връзка с отбелязването на 15-та годишнина от атентата срещу
българската база в Кербала, Ирак през 2003 г. По време на церемонията ще бъде
отдадена почит към паметта на офицерски кандидат Антон Петров и към останалите
четирима войници, загубили живота си по време на мисията. По време на
терористичната атака бяха ранени още 27 български рейнджъра.
По време на церемонията лично ще присъства и командирът на 68 бригада
Специални сили бригаден генерал Явор Матеев.
17. Коледари наричаха за здраве в Областната управа
Четвъртък 20 декември 2018

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев посрещна
малки коледари от СУ „Йордан Йовков“, които наричаха за здраве и отправиха
пожелания за благодат и светлина към екипа на Областната управа. Също така децата
бяха подготвили коледни стихчета, които представиха пред екипа на администрацията.
Инициативата е свързана и с това, че днешната дата почита Свети Игнатии.
Вярва се, че от този ден започват
коледните
празници,
но
според
народните поверия днес се смята за
начало на т. нар. Мръсни дни, които
продължават до Богоявление и се
осъществява прехода от старата към
новата година. Празникът е свързан с
множество поверия и ритуали, като сред
най-популярните е, че ако добър човек
първи влезе в дома при стопанина, то
годината
ще
добра
и
успешна.Необходимо е да се отбележи,
че СУ „Йордан Йовков“ е първото
училище в града, в което е започнало преподаването на учебния предмет „Религия“.
От своя страна заместник областният управител подари лакомства на
малчуганите, като им пожела здраве и много подаръци от Дядо Коледа.
Децата бяха придружавани от директора на училището г-жа Кремена Кръстева,
главния учител, класните ръководители и родители.
18. Ученици от ОУ „Христо Смирненски „изпълниха коледни и новогодишни
ритуали в Областна Администрация Русе
Четвъртък 20
декември 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
заедно със своя заместник г-н
Валентин Колев посрещнаха малки
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коледари и сурвакари от ОУ „Христо Смирненски“.Коледарската група коледува за
трета поредна година в различни институции от региона, но за първи път посещава
Областна администрация Русе. Цар на групата е председателят на пенсионерския клуб
в квартал „Долапите“ г-н Радослав Пометков, а неин ръководител е г-жа Росица
Филева, която е преподавател по български език и литература в споменатото
училище.Децата, придружени от директора на училището г-жа Румяна Георгиева,
изпълниха ритуала по Коледуване и наричаха за здраве, отправяйки пожелания за
благодат и успехи към целия екип на Областната управа.От своя страна областният
управител подари лакомства на малчуганите, като им пожела здраве и да получат
множество подаръци по време на предстоящите празници. Г-н Григоров подчерта и все
по-нарастващата необходимост от съхраняване и предаване на родните традиции и
обичай.
Екипът на администрацията беше изненадан със специално умесена питка от
коледарите, а също така областният управител получи и малка ръчно изработена
коледна елхичка. Подобен тип елхички, изработени от малките коледари, могат да
бъдат закупени от всеки желаещ, като целта на инициативата е да се дарят средства за
онкоболни деца.
19. Обръщение на Областни управите; на област Русе по повод настъпващите
коледни и новогодишни празници
Понеделник 24 декември 2018

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ РУСЕ,
Честито Рождество Христово и Щастлива Нова
2019 година! Нека новата година бъде изпълнена с
крепко здраве, успешни начинания и множество
мигове радост!
ДА БЪДЕ МИР И БЛАГОДЕНСТВИЕ!

Галин Григоров
Областен управител на област Русе
20. Областна администрация Русе беше отличена за принос в популяризирането
на спорта
Четвъртък 27 декември 2018

Областна администрация Русе получи сертификат за принос при организирането
на Европейския ден на спорта в училище 2018 г.В писмото до областния управител се
посочва, че Сдружение БГ БЪДИ АКТИВЕН изказва своята благодарност лично към
него и към екипа на Областнатa администрация за оказаното съдействие за
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разпространение на информацията и подпомагане организирането на инициираните от
тях събития.
Припомняме, че Европейският ден на спорта тази година се проведе за 4-ти
пореден път в последния петък от месец септември, като в цялата страна бяха
организирани множество разнообразни събития, насърчаващи спорта и физическата
активност на подрастващите, като на всяко от учебните заведения е била предоставена
и възможност за реализиране на FlashMove хореография като част от празника.В
инициативата на територията на област Русе в различните събития, част от кампанията
NowWeMOVE, в която влизат освен Европейския ден на спорта на училище и
Европейска седмица на физическата активност и спорта – MOVE Week 2018 и NO
Elevators Day (Ден без асансьори), са участвали над 1700 ученици и повече от 115
учители и родители от общо 9 учебни заведения, а именно ОУ „Братя Миладинови“,
СУ „Йордан Йовков“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Отец
Паисий“, ОУ „Христо Смирненски“, СУЕЕ „Св.
Константин-Кирил Философ“, Национално Училище по
Изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, както и СУ „Васил
Левски“ във Ветово, а също и ОУ „Свети свети Кирил и
Методий“ в Полско Косово.Отделно по време на кроспохода „Русенско Поломие 2018“, организиран от СТПД
„Академик“ и РУ „Ангел Кънчев“, участие са взели близо
350 ученици от 10 учебни заведения – СУ „Васил Левски“,
ПГО „Недка Иван Лазарова“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“,
ПГСАГ „Пеньо Пенев“, ПМГ „Баба Тонка“, АЕГ „Гео
Милев“, ПГЕЕ „А. Арнаудов“, СУ „Христо Ботев“, СУЕЕ
„Св. Константин-Кирил Философ“ и ПГИУ „Елиас
Канети“.Посочените данни по-горе са на база изпратените
отчети от учебните заведения към организаторите.
Също така на 28-ми септември тази година близо 100 деца от предучилищните
групи на 9 детски градини, техните родители и педагози направиха демонстративни
състезания с колелета, ролери, кънки, тротинетки и детски картинг колички.
Всички учебни заведения, участвали в Европейския ден на спорта в училище, ще
получат сертификати за участие, както и он-лайн достъп до ресурси като наръчници,
презентации и други, в помощ на организирането на спортни празници в учебните
заведения.
Кампанията тази година беше реализирана под патронажа лично на министъра
на младежта и спорта г-н Красен Кралев и беше официално подкрепена от
Министерството на образованието и науката, Община Пловдив, Община Кюстендил,
Областна администрация Търговище, множество спортни организации и личности, като
подкрепа беше заявена и от еврокомисаря Тибор Наврачич.
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