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1. Откриха реновирано локомотивно депо в Русе
Днес, заместник областният
управител на област Русе г-н
Валентин
Колев
беше
сред
официалните гости на откриването на
реновираното локомотивно депо в
Русе.
В своето обръщение към
присъстващите, заместник областният
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управител благодари на ръководството на БДЖ за реализираните ангажименти
към локомотивното депо в Русе, както и за поетите такива и за в бъдеще.
Приветства инициативата за дуално обучение и за подготовката на кадри в този
изключително важен бранш и заяви категоричната подкрепа на Областна
администрация Русе при подготовката на специалисти в тази трудна професия.
След това всички гости направиха обиколка на реновираните участъци и
елементи от локомотивното депо.
2. Тържествено честване на РУ „Ангел Кънчев“
Днес, 07.11.2017 г., в Канев
Център се проведе традиционното
тържествено честване на Деня на
Русенския университет.
Сред официалните гости на
събитието беше и заместник
областният управител на област
Русе г-н Валентин Колев.
Той благодари за поканата
и приветства присъстващите. Г-н
Колев отправи пожелания към
преподавателите за здраве, като
подчерта, че всеки от тях трябва
да бъде горд от това, което е правил и продължава да прави за развитието на
образованието. Заместник областният управител се обърна и към студентите с
пожелания никога да не се отказват от своите мечти и да бъдат уверени, че са
направили правилния избор, когато са избрали да продължат образованието си в
Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Г-н Колев изрази увереност, че Русенският университет ще продължи да
бъде притегателен център за все повече млади хора и ще бъде съществен фактор
за социално-икономическото развитие не само на региона, а и на страната.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес на ректора
на Русенския университет от името на областния управител на област Русе г-н
Галин Григоров, в който се казва:
„…В своята дългогодишна история, Русенската Алма матер е заела своето
достойно място като едно от най-добрите висши учебни заведения в България,
задаващо високи образователни стандарти. Общочовешките ценности,
принадлежността към академичната общност, инициативността, амбицията и
енергията на ръководството, преподавателите и студенти са в основата на
множеството постижения и завоювани отличия.
С нескрито вълнение и гордост изразявам своето уважение за
последователността и волята, с която всички Вие утвърждавате РУ „Ангел
Кънчев“ като средище на знанието, науката и иновациите!...“
По време на тържеството бяха връчени дипломите на придобилите
образователна и научна степен „доктор“, а също бяха наградени и студенти,
които са завоювали призови места на национални и международни състезания и
олимпиади. Преподаватели, навършили 65 годишна възраст бяха отличени с
благодарствени грамоти.
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3. Русе домакинства национална конференция по превантивна медицина
Днес, 08.11.2017 г., в
хотел „Рига“ беше открита
Деветата
национална
конференция на сдружението по
превантивна медицина.
Сред официалните гости
на събитието беше и заместник
областният управител на област
Русе г-н Валентин Колев.
Той благодари за поканата
и приветства присъстващите. Г-н
Колев постави акцент върху
необходимостта от отделяне на
повече сили и средства за подобряване здравословната среда и възможностите за
ранна диагностика и съответно превенция на заболявания. Според него по този
начин би се постигнало намаляване на икономическата тежест както за
пациента, така и за обществото. Заместник областният отбеляза, че ключов
приоритет пред здравните власти и медиците трябва да е именно
профилактиката на социално значимите болести. В същото време е необходимо
да се поставя и фокус на медицинските прегледи, съобразени с работата на
специфични групи работещи.
Г-н Колев връчи поздравителен адрес на организаторите от името на
областния управител на област Русе г-н Галин Григоров, в който се казва:
„…Именно предприемането на навременни мерки за предотвратяване на
заболявания и воденото на здравословен начин на живот са в основата на едно
по-пълноценно съществуване на всеки от нас. Точно това изисква и развитието
на превантивните медицински услуги!
Приемете най-сърдечните ми благопожелания за успех на форума и
устременост към нови хоризонти!“
В конференцията участваха представители на национални и регионални
здравни организации, медицинските университети в София и Плевен и др.
4. Проверка подготовката за предстоящия зимен сезон
На 10.11.2017 г. от 10:00 ч. в Зала „Свети Георги“ (ет. 6 на Областна
администрация Русе) ще се проведе второ съвещание на областния управител с
членовете на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за
взаимодействие с националния и общинските щабове, кметовете на общини и
ръководителите на ведомства и организации, имащи отношение по подготовката
на област Русе за зимен сезон 2017-2018 г.
Целта на съвещанието е да се провери изпълнението на взетите решения
от проведеното на 27.09.2017 г. първо съвещание за подготовката на област Русе
за работа през предстоящия оперативен зимен сезон.
5. Областният управител поздрави възпитаниците на ОУ „Любен Каравелов“
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Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в тържеството по повод
Патронния празник на ОУ
„Любен Каравелов“.
Сред гостите бяха още
народният представител от 19-ти
МИР Русе г-н Искрен Веселинов,
заместник кмета по устройство на
територията в община Русе инж.
Димитър Наков, началникът на
Регионалното управление по
образованието
г-жа
Росица
Георгиева, преподаватели, родители и ученици.
Г-н Григоров изказа благодарност за възможността да бъде част от
празничното събитие. В словото си той припомни на учениците, че имат
уникалната възможност да бъдат част от едно модерно и елитно училище.
Областният управител отправи пожелания към преподавателите и учениците да
съхраняват и предават духа на великия български писател и революционер
Любен Каравелов. Той сподели с тях, че най-важното към което трябва да се
стремят е фактора, който гарантира динамиката на света, а именно
устремеността към достигане на нови хоризонти.
Г-н Галин Григоров връчи поздравителен адрес на директора на ОУ
„Любен Каравелов“ г-жа Росица Рангелова, в който се казва:
„…Използвам приятния повод, за да засвидетелствам своето уважение
към Вас за професионализма и човешките качества, които притежавате!
Дейността Ви като директор е от съществено значение за утвърждаване
авторитета на повереното Ви училище сред най-добрите в града!...
В духа на днешния празничен ден, отправям пожелания към Вас за
крепко здраве и множество поводи за гордост от постигнатото! Нека
ентусиазмът Ви никога не стихва и бъде лъч светлина, освобождаващ от найтежката заблуда – незнанието!...“
Тържеството продължи с богата празнична програма, включваща
рецитали и факелно шествие от възпитаниците на училището. Сдружение за
патриотично възпитание на младежта „Приказка за България“ организира
историческа възстановка
Честванията завършиха с празнична заря.
6. Дискутираха готовността на област Русе за предстоящия зимен сезон
Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
проведе второ съвещание с
членовете на Щаба за изпълнение
на областния план за защита при
бедствия и за взаимодействие с
националния
и
общинските
щабове, кметовете на общини и
ръководителите на ведомства и
организации, имащи отношение
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по подготовката на област Русе за зимен сезон 2017-2018 г.
Целта беше да се предвидят мерки за осигуряване на нормални условия за
живот и работа на населението и инфраструктурата при утежнена зимна
обстановка. В тази връзка се направи преглед на моментното състояние на
подготовката на областта за новата зимна кампания. Също така се провери
изпълнението на приетите решения на проведеното първо съвещание за
подготовката на област Русе за работа през оперативния зимен сезон 2017-2018
г. на 27 септември тази година.
Г-н Григоров запозна в резюме присъстващите с постъпилата в Областна
администрация Русе информация за изпълнението на взетите решения от
проведеното първо заседание.
Областният управител отбеляза, че от страна на областна администрация
Русе е изготвен обобщен доклад за подготовката на областта за работа през
експлоатационен зимен сезон 2017 г., който вече е изпратен в Министерството
на вътрешните работи.
След изслушване на докладите на осемте общини и на всички
институции, имащи отношение по подготовката на област Русе за предстоящия
зимен сезон, стана ясно, че се предприемат необходимите мерки за реагиране
при екстремална зимна обстановка на територията на областта. Налице е
необходимата финансова обезпеченост, осигурени са нужните материали,
техниката е проверена и в изправност.
По-сериозно притеснение беше изказано от представителя на община
Ценово за снегопочистването на пътните участъци Ценово – Свищов и Ценово –
Пиперково. Областният управител пое ангажимент да проведе среща с
областния управител на Велико Търново по този така наболял проблем.
Към момента в общините Две могили, Иваново и Ценово текат процедури
по сключване на договори с предмет на дейност – снегопочистване и/или зимно
поддържане на общинските пътни мрежи, които ще бъдат финализирани през
месец ноември. Общините Бяла и Борово имат налични договори до края на
календарната 2017 г.
За поддържане на Републиканската пътна мрежа „Споразумителни
протоколи“ с Областно пътно управление са сключени от общините Бяла,
Борово, Сливо поле и Две могили. Община Русе е в етап на споразумение за
съвместно финансиране зимното поддържане на входно-изходните участъци от
републиканската пътна мрежа в чертите на град Русе.
Налични са и действащи договори за зимно почистване в зоната на ГКПП
„Дунав мост“.
На днешното съвещание беше взето решение кметовете на общините Две
могили, Иваново и Ценово след сключване на договори с предмет на дейност –
снегопочистване и/или зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежи,
да предоставят копия на същите в Областна администрация Русе в срок до
21.11.2017 г. Също кметовете на общините Бяла и Борово е необходимо да
представят копия на договорите до края на календарната 2017 г.
Прие се решение кметовете на общините Бяла, Борово, Иваново, Две
могили и Ценово, след сключване на договори с предмет на дейност –
снегопочистване и/или зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа,
да създадат организация за проверка готовността на договорената
снегопочистваща техника. Необходимо е акцента да бъде поставен върху
техническите възможности на фирмите за изпълнение на договорните
задължения и евентуално дублиране на машини на едни изпълнители по
6

различни договори. Копия на протоколите от извършените проверки трябва да
бъдат представени на хартиен и елелектронен носител в Областна
администрация Русе.
Директорът на ОД на МВР – Русе и директорът на РДПБЗН – Русе е
нужно да създадат организация за своевременно уведомяване на Регионалното
управление по образование – Русе при усложняване на пътната обстановка с цел
гарантиране безопасността на автобусите, превозващи учащи при екстремални
зимни условия.
7. 60 години средно училище „Йордан Йовков“
Днес, 10.11.2017 г., се проведе
празничен благотворителен концерт
по случай 60-годишниния юбилей на
Средно училище „Йордан Йовков“.
Сред гостите беше и заместник
областният управител на област Русе
г-н Валентин Колев. Той благодари за
отправената покана и приветства
преподавателите и учениците. Г-н
Колев пожела здраве и множество
реализирани мечти. Той припомни на
учениците, че именно училището е и
мястото, където се създават много
нови приятелства, повечето от които ще продължат за цял живот.
В приветственото си слово заместник областният управител с нескрито
вълнение сподели, че той също е възпитаник на училището.
Г-н Колев връчи поздравителен адрес на директора г-жа Еленка
Димитрова от името на областния управител на област Русе г-н Галин Григоров.
Честването продължи с богата празнична програма, подготвена от
възпитаниците на „Йордан Йовков“.
8. Жителите на Тетово честваха 110 години народно читалище „Пробуда
1907“
На 11.11.2017 г. в село
Тетово беше отбелязан 110
годишния
юбилей
от
създаването
на
Народно
читалище „Пробуда 1907”.
Сред
гостите
бяха
народните представители от 19ти МИР Русе г-жа Светлана
Ангелова, д-р Андриан Райков,
г-н
Искрен
Веселинов,
заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин
Колев, кметът на село Тетово гжа Невяна Атанасова, директорът на Регионалния исторически музей проф.
Николай Ненов, г-жа Мануела Симеонова, експерт от Регионален център
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„Читалища“ – Русе и член на Върховния съвет на Съюза на народните читалища
в България, жители и гости на Тетово.
Г-н Колев изказа благодарност за възможността да бъде част от
настоящия празник. Той приветства присъстващите и пожела здраве на
читалищните дейци. Заместник областният управител изрази уважение и поклон
пред тяхната дейност, защото пазят жива българската традиция за следващите
поколения. Той подчерта, че читалището е притегателен център за хората от
населеното място, тъй като то дава възможност за удовлетворяване на техните
духовни и културни потребности.
Г-н Колев връчи поздравителен адрес на председателя на читалищното
настоятелство г-жа Стефка Русева от името на областния управител на област
Русе г-н Галин Григоров, в който се казва:
„... Нека ентусиазмът и отдадеността към популяризиране дейността на
българското читалище, любовта към изкуството и традициите, както и
стремежът за опазване на българщината бъдат Ваш постоянен спътник!
Годишнината, която отбелязвате е забележителна и вярвам, че посрещате
този ден изпълнени с достойнство и удовлетвореност от постигнатите
резултати...”.
Г-жа Русева беше удостоена с медал и грамота за активна читалищна
дейност от името на председателя на Съюза на народните читалищата в
България.
9. Дискутираха проблемите на образованието и заетостта в РУ „Ангел
Кънчев“
Областният управител на област Русе
г-н Галин Григоров участва в конференция
на тема „Образование, трудов пазар и
бизнес“. Тя е съвместно организирана от
Русенски университет „Ангел Кънчев“ и
Агенцията по заетостта.
В
приветственото
си
слово
областният управител отбеляза, че сред
основните предизвикателства пред родната
икономика е недостига на работната ръка.
Този факт комбиниран с негативните демографски тенденции поставя на
изпитание сигурността на социално-икономическата система на България.
Именно поради това е необходимо да се внедрят различни инструменти, които
могат да доведат до трайно решение на проблема с недостигащата
квалифицирана работна сила. Според г-н Григоров воденото на перманентна
държавна политика в тази област би могло да реши проблемите. Като пример
той посочи промяната за законовите и подзаконови актове през 2011 г., които
улесняват пребиваването на чужденци при заетост по трудов договор за целите
на висококвалифицирания труд. Точно този вид получаване на разрешение за
работа тип „Синя карта на ЕС“ е гарант за привличането на
висококвалифициран трудов ресурс. Областният управител подчерта и
значението на насърчаването на програмите като „Старт на кариерата“,
„Студентски практики“ и Студентските стажове в държавната администрация.
По всяка от споменатите програми Областна администрация е била партньор
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като в същото време извън тях е приемала студенти, доброволно подали
заявления.
Конференцията беше открита от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта г-н Драгомир Николов. Сред официалните гости бяха още
министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков, народният
представител от 19-ти МИР Русе г-жа Светлана Ангелова, председателят на
Общински съвет Русе чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, г-жа Мариела Личева,
директор „Здравни и социални дейности“ към община Русе, ректорът на
Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева, изпълнителният директор
на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева и президентът на
Двустранната търговска камара България – Румъния г-н Дору Драгомир.
10. Ще обсъждат превръщането на Русе в инвестиционна дестинация
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров ще участва в
дискусия от националната кампания „Да! На българската икономика“. Темата,
която ще бъде обсъждана е „Да! На българските региони – Русе“.
Събитието ще постави фокус върху инфраструктурното развитие и
работната сила в региона, акцентирайки върху превръщането на Русе в
инвестиционна дестинация. Организатори на инициативата са вестник
„Стандарт“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
Форумът ще се проведе на 17 ноември 2017 г. от 10.00 ч. в Зала „Европа“
на Доходното здание.
11. В Русе обсъждат бизнес възможностите между България и Бавария
Г-н Свилен Иванов, заместник
областен управител на област Русе
участва в информационен форум на тема
„Бавария
–
България:
бизнес
възможности и перспективи“.
Той приветства присъстващите,
като
изрази
задоволство,
че
на
територията на областта се провежда
подобен форум, на който се обсъждат
тенденциите и перспективите относно
бизнес възможностите между България и Германия. Заместник областният
управител посочи, че провеждането на подобни инициативи са в основата за
постигането на икономически просперитет и постави акцент върху значението
на партньорството ни с Германия, в частност с федерална провинция Бавария за
развитието на българската икономика. Г-н Иванов посочи, че търговският обмен
между двете страни е нараснал близо 8 пъти от 1993 г. насам, което превръща
Федералната република във водещ чуждестранен пазар за българските стоки и
услуги. Не на последно място, той отправи пожелания към присъстващите за
успех на форума и прекрасни спомени от „Малката Виена“.
Срещата се организира от Германо-Българската индустриално-търговска
камара съвместно с Русенската Търговско-Индустриална камара. Специален
гост на събитието беше г-жа Урзула Хайнцел, заместник-директор на дирекция
„Европа и панаирно дело“ в Баварската държавно министерство на икономиката,
медиите, енергетиката и технологиите.
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По време на форума бяха представени презентации относно
външноикономическата стратегия на Бавария, бизнес комуникацията между
България и Бавария, както и историята не едно успешно развитие като
„Алианц“.
12. Обсъдиха състоянието на доброволните формирования
Днес, 16.11.2017 г. , от 13.00 ч.
в Зала 1 на Областна администрация
Русе се проведе семинар на тема „От
цел към реалност“. В него участваха
представители на общините от
русенска област и ръководния състав
на доброволните формирования и на
Регионална
дирекция
„Пожарна
безопасност
и
защита
на
населението“.
Срещата беше ръководена от гн
Валентин
Колев,
заместник
областен управител на област Русе.
Той подчерта, че област Русе е една от малкото в страната, в която във всички
общини са създадени такива доброволни формирования и големите надежди,
които се възлагат за тяхната помощ при кризисни ситуации. Отчетено беше, че е
необходимо да се работи за популяризиране на доброволчеството и издигане на
статута му. Отбелязано беше, че това е възможно да се постигне чрез различни
механизми включително и чрез законови промени.
Презентации бяха представени от гл. инсп. Веско Марков и ст.инспектор
Ивелин Димитров, началник група ПКПД – РДПБЗН.
На семинара беше обсъдено състоянието на доброволните формирования
в област Русе, както и участието им в дейностите при защита от бедствия. Също
така беше разгледана и ролята на ръководителите за функционирането на
доброволните формирования.
Специално внимание беше обърнато на отлично проведеното обучение за
реагиране при наводнения с доброволческия отряд на община Сливо поле.
Тренировките са се провели през 2016 г. на територията на село Ряхово.
На участниците беше представен филм за дейността на доброволческото
формирование на община Вълче дръм, област Монтана.
Началникът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ комисар Димитър Павлов подчерта, че като русенци трябва да сме
горди с това, че първото доброволно формирование е създадено в Русе през
далечната 1896 г.
Статистиката към момента за общините на територията на областта е
следната: за община Русе борят на доброволците е 16 при допустим 50, за Бяла
14 при допустими 20, във Ветово са 14 от максимално позволени 20, за Иваново
9 от 15, за Ценово 10 от 20, за Две могили също 10 от 20, в Сливо поле са 14 от
20, а за община Борово 10 от 20.
Споделени бяха данни броя на доброволците в различни европейски
държави и създадената организация за включването им в аварийно-спасителни
дейности.
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13. Русе е домакин на среща на асоциация „Дунавски паркове“
Областният управител на област Русе г-н
Галин Григоров участва в среща на Асоциацията
на Дунавските паркове. Инициативата е уникална
за региона на Русе, тъй като за първи път се
провежда среща от подобен мащаб в областта на
опазването на природната среда, обхващаща
страните от Германия до Молдова по поречието
на р. Дунав.
Г-н Григоров приветства присъстващите,
като в словото си изрази благодарност на екипа
на „Дунавски паркове“ за избора днешната среща
да се проведе именно в Русе. Той посочи, че
провеждането на инициативи от подобен род
водят до по-високата разпознаваемост на региона. Областният управител
спомена, че асоциацията е и сред основните организации, гарантиращи
изпълнението на целите на Дунавската стратегия.
Г-н Григоров отбеляза, че в днешното време, когато се използват все
повече природни ресурси е необходимо да се отделя все по-голямо внимание на
опазването на природното наследство.
Гостите бяха запознати детайлно с дейността на асоциацията и нейната
история. Също така беше представен и проект „Свързвайки дунавските
защитени територии в дунавски хабитатен коридор“, финансиран по Програмата
за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г.
14. Обсъдиха готовността на Дунав мост за предстоящия зимен сезон
Областният
управител
на
област Русе г-н Галин Григоров и
неговият заместник г-н Валентин
Колев се срещнаха с префекта на
окръг Гюргево г-жа Нина Кришу.
Срещата се осъществи по нейна
покана, като целта е да се осигури
безпроблемното функциониране на
Дунав мост през предстоящия зимен
сезон.
Тази година снегопочистването на Моста на дружбата ще се осъществява
от Българската страна.
В тази връзка се подписа протокол с ангажиментите и отговорностите на
съответните институции, както лицата и контактите за координиране на
действията, касаещи трафика по моста през зимния сезон 2017-2018 година.
На срещата присъстваха представители на Регионална дирекция
„Гранична полиция“, Митница Русе, Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ и Областна дирекция на МВР. От
румънска страна участваха представители на техните омологични структури.
Срещата се проведе със съдействието на изпълнителния директор на
Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева.

11

Г-н Григоров проведе разговори с румънските си колеги за създаване
добра организация през зимния сезон за намаляване на задръстванията на
граничния пункт.
15. 25 години от създаването на юридическият факултет на РУ „Ангел Кънчев“
Заместник
областните
управители на област Русе г-н Свилен
Иванов и г-н Валентин Колев бяха сред
официалните гости дошли да уважат
днес отбелязването на 25 години от
създаването на Юридическия факултет
при РУ „Ангел Кънчев“.
На събитието присъстваха още
Боян
Магдалинчев,
представляващ
Висшия съдебен съвет, заместникминистърът на правосъдието, проф.
Николай Проданов, Наталия Кръстева,
зам.-кмет по комунални дейности на
Община Русе, Елеонора Николова, председател на Центъра за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към
Министерски съвет, Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията
по заетостта, Гълъб Донев, секретар на Президента на Република България по
социални политики и здравеопазване, Михаил Миков, председател на 42-ро
Народно събрание, бивши и настоящи възпитаници, преподаватели и др.
Г-н Иванов, който е възпитаник на факултета поздрави присъстващите и с
нескрито вълнение изрази своето уважение към всички, които са допринесли за
неговото развитие и своята увереност, че и в бъдеще ще продължат да полагат
необходимите усилия, той да е един от водещите в страната. Също така удостои
декана проф. д-р Лъчезар Дачев със значка на областен управител и
удостоверение за съществен принос в областта на образованието и науката и по
повод 25 години от създаването на Юридическия факултет.
Не на последно място, г-н Свилен Иванов връчи поздравителен адрес от
името на г-н Галин Григоров.
16. В Русе обсъждаха възможностите за бизнес
Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров участва в
дискусия от националната кампания
„Да! На българската икономика“.
Темата, която обсъждаха в Русе е „Да!
На българските региони – Русе“.
Г-н Григоров акцентира, че е
необходимо индустрията да се развива
в повече населени места от областта, а
не само в най-големия град, какъвто е
Русе. Той подчерта, че основният
проблем,
възпиращ
големите
инвестиции в региона е липсата на
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работна ръка и недостатъчното инфраструктурно развитие. Според него за
успешното привличане на повече инвеститори е необходимо изграждането на
магистралата между Русе, както и съпътстващата инфраструктура. Очакванията
са споменатите инфраструктурни проекти да бъдат реализирани в близките
няколко години.
В аспекта на днешната среща не беше подмината и темата, касаеща
връзката между бизнеса и професионалното образование. Идеята, която беше
лансирана е с подкрепата на областния управител да се създаде списък със
защитени специалности. От своя страна г-н Григоров увери, че в момента се
работи в тази посока, като се провеждат консултации с ръководството на
Регионалното управление по образование и фирми от региона за набелязване на
специалности, съществени за развитието на бизнеса.
На форума беше застъпена и идеята за по-широко изучаване на румънски
език, тъй като Румъния е сред трите стратегически бизнес партньора на страната
ни. Основен проблем, който беше поставен е, че в целия трансграничен регион
няма нито едно училище, което да преподава румънски език. Сред останалите
приоритети, които бяха споменати са необходимостта от справяне с
демографската криза, която е демографски проблем и интензивно използване на
ресурса, с който разполага региона.
Организатор на събитието са вестник „Стандарт“ и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България, а домакини са г-жа Милка
Трифонова, председател на КРИБ – Русе и кметът на Русе г-н Пламен Стоилов.
През пролетта на идната 2018 г. се очаква да бъде проведена нова среща
отново в Русе с представители на изпълнителната власт.
17. Асоциацията на дунавските общини празнува своя 25 годишен юбилей
Областният управител на област Русе гн Галин Григоров участва в тържественото
отбелязване на 25-тата годишнина от
учредяването на Асоциацията на дунавските
общини „Дунав“.
Г-н Григоров приветства присъстващите
като им пожела здраве и винаги да бъдат
единни. Той изрази подкрепата си към
Асоциацията на дунавските общини и
отбеляза, че тяхната дейност е от съществено
значение за развитието на трансграничния регион.
Областният управител връчи поздравителен адрес на Председателя на
Управителния съвет на Асоциацията г-н Пламен Стоилов, в който се казва:
„…Вярвам, че уважението и добрия диалог са предпоставката за успешна
съвместна работа, която е в името на развитието на региона и благоденствието
на нашите съграждани!
Уверен съм, че с професионализъм и всеотдайност ще продължите да
работите за постигането на значими резултати за просперитета на хората от
Дунавската общност!...“
Годишнината беше уважена от представители на общините-членки,
регионалните и националните власти, партньори и приятели на АДО „Дунав“.
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По време на събитието беше припомнена историята на Асоциацията през
годините и беше отбелязано, че към 2017 г. броят на общините-членки вече е 37
с население над 800 000 души.
18. Пътната безопасност трябва да е водещ приоритет
Областният управител на област Русе
г-н Галин Григоров отправя призив към
всички жители на областта за стриктно
спазване Закона за движение по пътищата!
Той апелира за безопасно управление
на моторните превозни средства, редовна
проверка на тяхната техническа изправност
и
навременно
сигнализиране
на
компетентните органи при нарушения.
Г-н Григоров припомня, че България
продължава да заема челна позиция в
статистическите данни за брой загинали.
Черната статистика сочи, че към края на
2016 г. страната ни е била на първо място по брой жертви на пътя в Европейския
съюз. Загиналите през 2016 г. са 708 души, а по данни на МВР към 10.11.2017 г.
убитите при пътни произшествия са 556. Именно затова пътната безопасност е
необходимо да се приема като водещ приоритет. Приемайки я по този начин се
гарантира нашата лична безопасност. Безспорен факт е, че високата лична
ангажираност на всеки участник в движението определя и високата споделена
сигурност на пътя, към която всички се стремят. Сред страните отличници се
нареждат Швеция, Обединеното кралство, Холандия, Испания, Дания, Германия
и Ирландия.
Областният управител подчертава, че голяма част от катастрофите могат
да бъдат предотвратени с активни кампании. Необходимо е участниците по
пътищата да не забравят за мъката и страданията, които могат да причинят при
неотговорно поведение на близките си, на хората, които превозват, както и на
останалите участници в движението.
В навечерието на Световния ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия областният управител изказва съболезнования
на семействата на загиналите. Г-н Григоров изразява признателност към
лекарите, пожарникарите, полицаите и всички, които са участвали в спасяването
на човешки животи и предотвратяването на катастрофи.
В бъдеще престоят разговори с различни институции от региона с цел
организиране на съвместни кампании за пътна безопасност.
19. Обсъждане по проблемите на професионалното образование
Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
откри Националното съвещание с
директорите на професионалните
гимназии по лека промишленост.
В приветственото си слово
той подчерта, че е горд от факта,
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че подобен форум, изцяло насочен към професионалната подготовка на кадри,
които да отговарят реално на потребностите на пазара на труда се провежда за
първи път в Русе. Г-н Григоров акцентира, че популяризирането на
професионалното образование, в частност и на обучението в сектор лека
промишленост е ключово за правилната ориентация на младите хора в избора им
на образование, което ще доведе до сигурна последваща реализация.
По време на форума бяха представени и конкретни данни, касаещи
професионалното образование. Г-жа Фани Тодорова, главен експерт в МОН
обяви, че броя на професионалните гимназии е 22% от училищата в България.
Също така сред най-атрактивните специалности за учениците са свързаните с
хотелиерство и ресторантьорство, следвани от електротехника, автоматика,
компютърни системи и комуникационни технологии. Желаещите да се обучават
в сферата на текстилната индустрия заемат 11-та позиция, следвани от
администрация и управление.
Друг факт, който беше анализиран е перманентния спад на учениците в
професионалните паралелки. За учебната 2015/2016 г. статистиката сочи, че
близо 140 паралелки с ученици са напуснали страната, като сред водещите
причини са ниския жизнен стандарт и възможностите, предоставяни в чужбина.
Събитието ще продължи 3 дни до 22 ноември включително.
На срещата ще бъдат обсъдени механизми, касаещи прякото участие на
бизнеса в предстоящото изработване на учебни програми за специфичната и
разширената професионална подготовка като задължително условие за
синхронизиране на учебното съдържание с потребностите на пазара на труда.
Организатори са Министерството на образованието и науката,
професионални гимназии от страната в сътрудничество с браншови и
синдикални организации.
20. Предстои заседание на българо-румънска земеделска група
На 21 ноември 2017 г. в община Сливо поле ще заседава Съвместната
българо-румънска земеделска работна група. Членовете и различни
представители от бранша ще дискутират вирусната инфекция по шараните „Кой
херпес“.
Предвидено е да бъде посетен и цех за преработка на риба и рибни
продукти в село Ряхово.
Заседанието се организира съвместно от Окръжен съвет Гюргево,
Областна администрация Русе, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и
Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“ - Гюргево.
21. В Сливо поле дискутираха превенцията на заболявания по рибите
Днес, 21.11.2017 г., в община Сливо
поле се проведе заседание на Съвместната
българо-румънска земеделска работна
група. То беше открито от г-н Свилен
Иванов, заместник областен управител на
област Русе. Темата, върху която беше
поставен акцент е превенцията на
вирусната инфекция по шараните „Кой
херпес“.
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В тази връзка и двете делегации представиха подробни презентации
относно епизоотологичните особености, клиничните признаци, възможностите
за диагностика, както и международната нормативна уредба по ветеринарносанитарен контрол на водните животни.
Особено внимание беше поставено върху проявлението на клиничните и
анатомопатологични признаци на Кой херпеса при шараните като летаргия,
повишена дихателна честота, загуба на баланс и дезориентация, обезцветяване
на хрилете, некротични огнища или тежка некроза и възпаление.
Акцент в срещата беше значението на превенцията и ранното откриване
на признаци на заболяването, както и предприемане на навременни действия за
изясняване причините за евентуално увеличена смъртност и уведомяване на
регионалната структура за официален контрол.
Заседанието на съвместната група приключи с посещение на цеха на
фирма „Фишери 2009“ ООД за преработка на риба и рибни продукти в село
Ряхово. Членовете на групата се запознаха с историята на компанията, която
през последните години се специализира в рибовъдството на различни видове
риба като толстолоб, амур и шаран. Те разгледаха и успешно реализиран проект
по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.
Очакванията са на пазара да бъдат предоставени и съвсем нови сладководни
продукти като топло пушено филе толстолоб, студено пушено и кайсеровано
филе от толстолоб, горещо пушен шаран, рибни кюфтета, рибни карначета и
мариновани сладководни риби.
Сред резултатите от работната среща е и заявка за закупуване на един тон
риба от румънски търговци.
Специален гост на заседанието беше г-н Йонуц Чиоака, заместник-кмет
на община Гюргево.
Заседанието беше организирано от Областна администрация Русе,
Асоциация „Еврорегион Данубиус“, община Сливо поле и Окръжен съвет
Гюргево.
22. За девети пореден път ще се проведе фестивалът „Светът е за всички”
С едноминутно мълчание
започна днешната техническа
конференция на Сдружения за и на
хора с увреждания от област Русе
и Доставчици на социални услуги.
Поводът за това беше нелепата
смърт на 9 незрящи от гр. Перник
в
пътно-транспортно
произшествие при с. Микре.
Същите тези хора са подали заявка
за участие във фестивала „Светът
е за всички” и са го очаквали с
нетърпение.
Минорното
настроение се прокрадваше по време на цялата конференция.
По време на срещата бяха представени целите на фестивала,
организациите, които ще участват, екипа и доброволците, които го подготвят. И
тази година основни организатори са Сдруженията „Смело сърце” и
„Регионална достъпност”, които си партнират традиционно със „Смелост”,
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„Свят за всички”, „Шанс за всички”, „Воля”, БАЛИЗ, „Каритас”, „Център
Динамика” и още над 30 организации. Писмена подкрепа е изразена и от
областния управител на област Русе, г-н Галин Григоров.
За първи път фестивалът ще се проведе в Канев център. Поканата за това
е дошла от ръководството на Русенския университет още на миналогодишното
издание. Ректорът проф. д-р Велизара Пенчева се е ангажирала лично с
осигуряване на необходимите условия.
Основните събития – изложба на собственоръчно произведени изделия и
концерт на деца и лица с увреждания ще се състоят на 1 и 2 декември от 10.00 ч.
През годините фестивалът „Светът е за всички” се утвърди като значимо
социално и културно събитие за региона и страната.
23. Транснационалните културни връзки между селищата по река Дунав
Представители на 7 държави,
сред които и Агенция за развитие на
човешките
ресурси
–
Русе,
обединяват
усилията
си
за
изграждане на регионална мрежа
посредством туризъм и образование с
оглед укрепване на дунавската
културна идентичност и сплотеност.
Повече от 50 представители на
България,
Румъния,
Хърватия,
Словакия, Унгария и Австрия събра
през м. октомври живописното
сръбско градче Голубац. Целта на
събитието, проведено в рамките на проекта “DANUrB” - DANube Urban Brand
(Дунавски градски бранд), бе обсъждане на нови идеи за културния и
туристически облик на Дунавския регион. В рамките на тридневното събитие,
организирано от Белградския университет в тясно сътрудничество с Община
Голубац и с Туристическата организация на града, се проведоха серия от
уъркшопи между проектните партньори, работни семинари със студентски
презентации и посещения на културно-исторически и природни
забележителности, разположени по поречието на р. Дунав в Сърбия.
По международния проект "DANUrB", реализиран с подкрепата на
програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г, работят
партньори от седем дунавски държави, сред които и България. Проектът,
съфинансиран от Европейския съюз, продължава работата по създаване на
пространствено-културна мрежа, „Дунавска културна променада“, свързваща
общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични
маршрути и нови възможности за развитие на туризма и регионите. Проектът
предвижда още разработване на иновативни и устойчиви стратегии в областта
на културата и туризма, които да разкрият неизползвания потенциал на
културното наследство и ресурси в селищата по Дунав и да катализират
позитивните икономически и социални процеси в региона.
В рамките на уъркшопа по проекта, проведен в Голубац, бяха
организирани следните инициативи:
Презентации и дискусии за потенциала на местното културно наследство
и възможностите за повишаване на неговата стойност. Проектните партньори и
17

гости-лектори обсъдиха теми, свързани със стратегиите в областта на туризма на
Сърбия, пространствената логика на културната мрежа DANUrB и ГИС
платформата за описание на пространствената система на Дунавската културна
променада.
Работни семинари със студенти от Белградския университет,
Университета на Нови Сад и Будапещенския университет по технологии и
икономика по въпроси, свързани с проектирането и оценката на мрежа от
открити публични пространства, които да се превърнат в привлекателно място
за пешеходен туризъм и отдих на местното население.
Серия от посещения на местни забележителности, сред които
Средновековната крепост Голубац, Национален парк Джердап (Железни врати)
и с. Текия на р. Дунав. По време на организираните екскурзии с автобус и
корабче участниците имаха възможността да се насладят на живописни
природни гледки и да се потопят в атмосферата на Средновековната
цивилизация и култура.
Проектът „DANUrB“ е разработен от водещия партньор – Будапещенски
университет по технологии и икономика (Budapest University of Technology and
Economics – BME) и по него работят 7 университета, 6 национални
изследователски института, 18 регионални и местни органи на публичната власт
от 7 държави В проекта България е представена от Агенция за развитие на
човешките ресурси – Русе, Национален туристически клъстер „Българският
пътеводител“ – София и Център за интерпретиране на наследството – София.
Асоциирани партньори по проекта са Областна администрация – Русе, Областна
администрация – Видин и Община Силистра.
За
повече
информация:
http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/danurb и https://www.facebook.com/DANubeUrbanBrand/
Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за
регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и национално
съфинансиране).
24. Регионална среща „Кариера в Румъния“ се провежда днес в Русе
Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев
участва в регионална среща „Кариера в
Румъния“. Събитието се организира от
Двустранната
търговска
камара
България – Румъния, с активното
съдействие на Областна администрация
Русе, РУ „Ангел Кънчев“ и Асоциация
„Еврорегион Данубиус“.
В приветственото си слово
заместник
областният
управител
отбеляза, че се радва, че се провежда
тази инициатива, която е плод на
съвместните усилия и воля на организаторите. Изрази своята увереност, че
участниците във форума ще вземат верните решения, ще споделят своите
необходимости и възможности в областта на заетостта и пазара на труда. Не на
последно място, г-н Колев засвидетелства отново категоричната подкрепата на
държавата за провеждането на подобни начинания и в бъдеще.
18

В регионалната среща взеха участие още Йонел-Нинел Гаванеску,
дипломатически съветник в Посолството на Румъния в Република България,
Ивайло Маринов, първи секретар и търговско аташе към Посолството на
Република България в Румъния, ректорът на Русенския университет проф. д-р
Велизара Пенчева, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“ г-жа Лили Ганчева и президентът на Двустранната търговска камара
България – Румъния г-н Дору Драгомир.
Целта на провеждащата се в Канев Център инициатива е осъществяване
на контакт между потенциални кандидати за работа от област Русе и компании,
ситуирани в Румъния, които търсят професионално подготвени кадри, които да
се присъединят към техните екипи.
Предвидено е провеждането на подобна среща на български компании в
румънската ни съседка.
25. В София обсъждат медицинския и здравен туризъм
Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в конференция на тема
„Медицински и здравен туризъм в
България
–
състояние
и
възможности за развитие“.
По време на форума бяха
представени факторите, определящи
развитието на медицинския и
здравен туризъм и възможностите за
лечение на чужденци в България.
Освен това бяха дискутирани и
перспективите за създаване на
комплексен туристически продукт в тази област.
На конференцията беше посочено, че за периода януари – септември 2017
г. приблизителният брой посещения на чужденци в страната е бил 7,5 млн.,
което означава ръст от 8% спрямо годината, считана за най-добра в
туристическия бранш, а именно 2016 г. Като съществен аспект беше отбелязана
необходимостта от разширяване на традиционните за България пазари, които са
предимно страните от Балканите, Източна и Западна Европа. Интерес към
родната спа и уелнес индустрия проявяват и все повече туристи от далечни и
бързо развиващи се пазари. Този факт се дължи на постигнатото отлично
съотношение между предлаганото качество и цената.
Сред факторите, които бяха посочени като най-съществени за развитието
на медицинския и здравен туризъм са широкия достъп до високо
специализирана медицинска помощ, който е в противовес на здравните системи
в други държави, комбиниран с високото ниво на клинична база. Отчитайки
международните аспекти, Европа се оказва най-големия пазар за уелнес туризъм
и реализирани доходи, независимо че по брой обекти пред нея се нареждат
азиатско-тихоокеанските страни. В европейската класация мястото на България
е веднага след Ирландия, тъй като разполагаме с 19 балнеолечебни курорта от
национално значение и 35 от местно, както и повече от 400 каптирани извора. В
тази статистика не са включени родните климатично морски курорти, които
наброяват 34. Не на последно място бяха разгледани и промените в
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нормативната уредба, целящи облекчаване развитието на здравния и
медицински туризъм.
Губернаторът г-н Галин Григоров използва случая да се срещне със свои
колеги областни управители от страната. Пред тях той изтъкна необходимостта
за обединение и синхрон в работата на всяка от Областните администрации и
възможностите за развитие на туризма в регионите. Г-н Григоров подчерта, че
област Русе също може да е значим фактор в сферата на медицинския и здравен
туризъм, поради наличността на множество медицински заведения, като две от
тях са университетски болници с отлично подготвени специалисти във всяка
област на лечението.
Събитието беше открито от заместник-министъра на туризма г-жа Ирена
Георгиева, председателят на Парламентарната комисия по здравеопазване д-р
Даниела Дариткова и председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав
Грозев.
26. Транспортните приоритети при предстоящото родно председателство на ЕС
Заместник
областният
управител на област Русе г-н Валентин
Колев откри среща с представители на
Министерството
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията.
В
приветствието
си
към
присъстващите той подчерта, че
председателството на Съвета на
Европейския съюз дава разнообразни
възможности
за
развитие
и
утвърждаване на страната ни като все
по-сериозен фактор в европейското
семейство. Г-н Колев спомена, че срещата е от съществено значение за региона,
поради естественото й географско разположение, в частност преминаването на
европейски коридор VII и IX през територията й, както и близостта на летището
в Букурещ и потенциала за развитие на това в Щръклево. Заместник областният
управител акцентира и на важността на река Дунав за икономическото развитие
на региона.
По време на форума екип от експерти към Министерството на
транспорта, информационните технологии представи част от законодателните
предложения на Европейската комисия в сферата на автомобилния транспорт,
т.нар. „Автомобилен пакет“. В него особено внимание е отделено на
законодателните разпоредби за командироване на работници на международния
автомобилен транспорт и каботажната дейност. Предвиждат се разпоредби,
които да забранят на международните водачи да ползват редовната си седмична
почивка на борда на превозното средство. Също така в автомобилния пакет
предстои и евентуално изменение на т.нар. Директива Евро-винетка, като се
налага принципът замърсителят плаща, ползвателят плаща и плавно
преминаване към такса изминато разстояние вместо такса време.
Специално внимание беше отделено и на въздушния транспорт, който
има значителен принос в икономиката на ЕС. Данните сочат, че над 1,45 млрд.
пътници са заминали или пристигнали на летищата в страните от Европейския
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съюз през 2015 г. В тази връзка беше отбелязано, че въздушният транспорт е
един от факторите с решаваща роля за европейската интеграция и
конкурентоспособност.
От страна на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ръководителят на
катедра „Транспорт“ доц. д-р Асен Асенов представи презентация относно
възможностите за осъществяване на комбинирани превози на територията на
град Русе. Доц. Асенова спомена част от историческите предпоставки,
превръщащи Русе във важен търговски кръстопът. Детайлно беше разгледана и
транспортната инфраструктура на областта, като за трансграничния регион Русе
се отличава с най-голяма гъстота на жп. Линиите, около 55 км./1000 км2. Освен
това внимание беше обърнато и на пристанищните терминали в града, както и
политиките за развитие на ЕС и България.
Инициативата се осъществи в рамките на сътрудничество между
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
Областна администрация Русе, като домакин на форума беше Русенски
университет „Ангел Кънчев“
27. Ще се дискутират проблеми, свързани с образованието
Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности
и спорта и Областният съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси ще проведат съвместно заседание на 28.11.2017 г. от
10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе.
Ще бъдат отчетени резултатите от Националното външно оценяване и
Държавните зрелостни изпити в област Русе за учебната 2016-2017 г., както и
информация за Държавния план-прием по професии и специалности в област
Русе за учебната 2017-2018 година.
Не на последно място, на съвместното заседание ще се представят
реализираните дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите
по обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
28. Областният управител с плакет на запасното войнство в Русе
Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
беше удостоен с поименен плакет
по повод 110 годишния юбилей от
създаването на организацията на
запасните офицери в гр. Русе.
Плакетът
беше
връчен
от
председателя на Управителния
съвет на Регионалния съюз на
офицерите и сержантите от запаса
и резерва о.р. майор инж. Димитър
Вълков. На срещата присъства и
полк. о.з. Иван Иванов, заместникпредседател на РСОСЗР.
По време на посещението бяха обсъдени възможности относно съвместни
бъдещи инициативи между двете институции. Специално внимание беше
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обърнато, че 2018 г. е последната година от националните чествания по повод
Първата световна война. В тази връзка се планира провеждането на изложби и
ученически конкурси.
По време на срещата бяха разгледани и възможностите за създаването на
дългосрочна стратегия на Постоянно действаща междуведомствена областна
комисия "Военни паметници".
Не на последно място беше отбелязано, че средата на месец декември
тази година предстои откриването на мемориална плоча на родения в Русе герой
от Сръбско-българската война капитан Марин Маринов.
Гостите подариха на областния управител и книга, която разказва за
историята на запасното войнство през годините.
29. Дискутираха образователните тенденции в област Русе
Днес, 28.11. 2017 г., се
проведе съвместно заседание на
Постоянната
комисия
в
областта на образованието,
младежките дейности и спорта
и
Областният
съвет
за
сътрудничество по етническите
и интеграционните въпроси. То
беше модерирано от двамата
заместник областни управители
на област Русе г-н Валентин
Колев и г-н Свилен Иванов.
На заседанието бяха
представени резултатите от Националното външно оценяване и Държавните
зрелостни изпити за областта през учебната 2016-2017 г. На външното
оценяване след 4-ти клас областта се нарежда на 6-то място в страната на
тестовите въпроси и на 4-та позиция на диктовката. Средната постижимост на
проверяваните знания и умения е 77%, което е индикатор, че като цяло
четвъртокласниците са овладели задължителния обем от знания и имат уменията
да ги прилагат при решаването на конкретни практически задачи. Спрямо
страната област Русе е шеста след областите Смолян, София-град, Кюстендил,
Благоевград и Габрово. Като извод може да се посочи, че резултатите по
учебните предмети са съизмерими с постигнатите през предходните учебни
години. Наблюдаваната тенденция е за устойчивост на постигнатите добри
резултати от обучението в начален етап. Традиционно най-високи резултати
показват учениците от община Русе. Постижимостта на проверяваните знания и
умения при тях е 80%. Добри резултати (в диапазона над 70% постижимост) са
постигнали и четвъртокласниците от общините: Бяла, Ветово и Ценово. Найниски резултати са отчетени в училища с преобладаващ брой ученици, за които
българският език не е майчин. По български език учениците от областта се
класират на 8-мо място след София-град, Смолян, Варна, Благоевград,
Търговище, Габрово и Бургас. По математика на Националното външно
оценяване учениците от област Русе са завоювали 10-то място.
Мерките, които се предвиждат за подобряване на резултатите включват
усъвършенстване на изпитните материали за вътрешно оценяване, постигане на
синхрон между вътрешно и външно оценяване, споделяне на „добри практики“
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относно методите на преподаване и оценяване, срещи с учители от училища с
ниски резултати с цел идентифициране на проблемите и намиране на
методически решения.
Що се отнася до Държавните зрелостни изпити, е отчетен по-висок брой
средни точки по преобладаващата част от предметите. По традиция средният
брой точки по II ДЗИ е по-висок от средния брой точки по български език и
литература. По среден успех от ДЗИ по БЕЛ област Русе е на 9-то място в
страната.
На заседанието беше представена и подробна информация относно
реализирания държавен план-прием по професии и специалности в областта. За
учебната 2017/2018 г. са били планирани 32 профилирани паралелки в 12
училища в 8 клас, като реализираният прием възлиза на 88%, т.е. 28 паралелки.
Планираният прием в профилирани паралелки
в 9 клас отговаря на
реализирания от 6. Изрично беше подчертано, че интереса към професионалното
образование е твърде нисък, което рефлектира в липсата за реализиране на план
приема в определени професионални направления. За пореден път
присъстващите апелираха за това, че всички заинтересовани страни трябва да са
максимално активни в популяризирането и превръщането на професионалното
образование в привлекателна форма на обучение за подрастващите.
Не на последно място, на съвместното заседание беше отчетено, че по
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и
училищна възраст са сформирани 32 екипа на територията на областта с 481
души, от които 379 са педагогически специалисти. От началото на месец
септември 2017 г., в резултат на посещенията на екипите, 163 деца и ученици са
включени в образователната система, като повечето от тях са записани преди
началото на настоящата учебна година. В чужбина са 2220, 1222 не са открити
на подадените от ГРАО адреси и за тях няма информация къде са в момента. 422
деца се водят незаписани, част от тези деца също не са открити на адресите си.
Началникът на РУО Русе г-жа Росица Георгиева призова всички институции,
които имат разписани ангажименти по механизма да са още по-активни и да
бъдат търсени начини за откриването на актуалното местодомуване на
подлежащите на обхват. Г-н Колев предложи заинтересованите страни да
провеждат работни срещи на всеки 3 месеца, за да бъдат отчитани извършените
дейности, както и да бъдат споделяни трудностите в процеса на работа на
екипите за обхват.
30. Работна среща относно извършените инвестиции от асоциацията по ВИК –
Русе
Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров, в
качеството му на Председател на
Асоциацията
по
ВиК
на
обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ ООД – Русе /Асоциация
по ВиК – Русе/ инициира работна
среща с представителите на
общините,
ангажирани
с
приемането
на
извършените
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инвестиции през отчетната година, финансирани от ВиК оператора „ВиК“ ООД
– Русе.
Присъстващите бяха запознати с указанията дадени от заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Малина
Крумова, както и с извършеното до този момент в Областна администрация Русе
по приемане на инвестициите, финансирани от „ВиК“ ООД – Русе.
Изложеното по-горе бе в основата на проведената дискусия, по повод
поставените от общините конкретно възникнали казуси.
На срещата бяха очертани основните методики и конкретните въпроси по
темата за инвестициите, които следва да се прилагат и търсят за решаване на
клаузите по сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги между „ВиК“ ООД – Русе и Асоциацията по ВиК – Русе,
в която членове са всички общини от област Русе и държавата в лицето на
Областна администрация Русе.
На срещата присъства лично областният управител на област Русе г-н
Галин Григоров в качеството му на Председател на Асоциацията по ВиК – Русе,
заместник областният управител г-н Валентин Колев, главният секретар на
Асоциацията по ВиК – Русе г-н Пламен Спасов и представители на ВиК
оператора.
31. В Ценово дискутират бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново
Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в първото обществено
обсъждане на територията на
областта относно изграждането
на автомагистралата между
Русе и Велико Търново. При
срещата си с жителите на
община Ценово той изтъкна, че
новата отсечка ще повиши
безопасността на движението и
ще облекчи транзита по
коридор
9.
Идеята
е
магистралата да осигури и директна връзка с новия мост над р. Дунав, който се
очаква да бъде при Русе. Г-н Григоров поясни, че развитието на транспортната
инфраструктура ще доведе и до неминуеми положителни резултати в
благосъстоянието на региона.
Представителите на Агенция пътна инфраструктура запознаха
присъстващите с доклада за оценка на въздействието върху околната среда на
инвестиционното предложение.
Разработените варианти за новия път са 3 като приблизителната дължина
е 133 км. Очаква се началото на комбинирания вариант, който е технически и
екологично най-целесъобразен, да е на 3 км източно от настоящия Дунав мост
при гр. Русе, а краят да е след гр. Дебелец, по посока на път II-55. В тази връзка
е предвидено и изграждането на множество виадукти. Връзката с
републиканските и част от общинските пътища ще се осъществяват посредством
допълнително изградени пътни възли.
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Съществуват и още два варианта. При единия от тях трасето следва
гореспоменатия маршрут, като след село Иваново се разклонява в южна посока.
Третият вариант пресича пътя за Варна, преминава западно от Красен, Божичен
и Иваново, пресича пътя Русе – Бяла и се насочва в южна посока югозападно от
Пейчиново.
Представителите на общините Ценово и Свищов се обединиха около
гореспоменатия комбиниран вариант.
32. Официална среща между монголския посланик и губернатора на област
Русе
Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
и неговият заместник г-н
Валентин Колев се срещнаха с
монголска делегация, начело с
Н.Пр. г-н Дашжмамц Батсайхан,
посланик на Монголия в
Република България. На срещата
присъства и д-р Камен Милков.
По време на срещата бяха
обсъдени
възможности
за
осъществяване
на
по-тесни
връзки между регионите от
Монголия и област Русе. Н.Пр. Батсайхан сподели, че множество монголски
студенти избират да се обучават в български университети. Сред приоритетните
за тях специалности са тези в сферата на земеделието, храните, културата и
свързаните с добивната промишленост. В тази връзка предстои среща между
чуждестранната делегация и ръководството на Русенски университет „Ангел
Кънчев“.
Посланикът спомена, че има и подписана програма между България и
Монголия за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието
за периода 2017-2021 г.
Що се касае до търговските взаимоотношения, Н.Пр. Батсайхан
акцентира, че се очаква нарастване на туристическия поток от монголски
туристи по родното Черноморие и ски-курорти, като за целта се разработват
разнообразни туристически пакети.
Акцент в срещата беше предложението от страна на монголския посланик
към областния управител на област Русе за сключване на меморандум за
сътрудничество между регион (аймак) Баянхонгор и област Русе. Целта е
насърчаване на съвместната работа между бизнеса и институциите от двата
региона. Подписването на меморандума ще е уникално събитие за страната, тъй
като област Русе ще е първата, която е побратимена с регион от Монголия.
От своя страна г-н Григоров и г-н Колев посочиха, че област Русе се
отличава с много добре развита транспортна инфраструктура, което е
предпоставка за осъществяването на повече инвестиции в региона.
В края на срещата Н. Пр. Батсайхан изрази своите отлични впечатления
от Русенския регион, който и е известен по света като едно от най-красивите
места в Европа.
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