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1. Кръщаване на нов маркиращ кораб в Русе
вторник 02 октомври 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев беше
гост на официална церемония по
именуване на нов маркиращ кораб, която
се състоя на понтон 8 в град Русе.
Събитието откри г-н Валентин
Колев, а сред гостите на церемонията бяха
г-жа Галина Василева от Министерството
на
транспорта,
информационните
технологии и съобщенията, която стана и
кръстник на кораба, д-р Андриан Райков, народен представител от 19-и МИР, гжа Наталия Кръстева, заместник-кмет на Община Русе и други официални лица.
Заместник областният управител благодари за поканата и отправи
поздравления към инж. Павлин Цонев, изпълнителен директор на ИАППД Русе
за упоритостта и усилията, които полага за осигуряване на подходящи условия за
корабоплаване по реката, което да отговаря на европейските стандарти. Той
пожела на всички служителите на агенцията, които работят в Русе здраве и много
успехи.
Специализираният плавателен съд на Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на р. Дунав“ е построен в рамките на проект FAIR Danube,
съфинансиран от Механизма за свързване на Европа за изпълнение на Генералния
план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по река Дунав и
плавателните ѝ притоци.
Новият кораб за маркиране на корабоплавателния път по р. Дунав ще носи
името Осъм.
По-късно ще се проведе Национален форум на заинтересованите страни по
проекта.
2. Кръгла маса за състоянието и потенциала на зелената икономика обсъдиха
в Русе
сряда 03 октомври 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов откри
днес кръгла маса на тема „Състояние и
потенциал на Зелената икономика в
трансграничния регион Русе – Гюргево“,
която се реализира по проект „Програма
за трансгранично обучение между
Окръжен съвет Гюргево и Областна
администрация Русе“, финансиран от
Европейския Съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
В инициативата взеха участие партньорите по проекта от Окръжен съвет
Гюргево, Областна администрация Русе и Община Ценово, както и представители
на различни заинтересовани институции, имащи отношение по темата.
Г-н Иванов поздрави участниците в кръглата маса и изрази задоволство от
реализирането на дейностите по проекта, както и сподели впечатления за добрите
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практики и иновациите, които се прилагат в страни като Швеция, Австрия и
Румъния, при приложението на възобновяемата енергия. Той подчерта, че този
опит трябва да бъде използван и при разработването на стратегията за зелена
енергия в трансграничния ни регион.
Модератор на срещата беше г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на
Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
Според проведения обмен на добри практики, проф. дтн Николай
Найденов представи състоянието на „Зелената икономика“ в Гюсинг (Австрия). В
резултат от посещението групата от български и румънски експерти е проучила
стъпките за създаването на концепция за самостоятелност в топлоенергията и
електроенергията без изкопаеми горива и с различни видове инсталации,
използващи възобновяеми енергийни източници. Посещението е полезно и за
идентифициране мерките на подходяща за региона „Зелена стратегия“, както и за
увеличаване на социално-икономическите и еко ползи от проектите, финансирани
от ЕС.
Доц. д-р Ивайло Стоянов, експерт от Обединение „Чиста енергия“ запозна
участниците с проучване на текущата ситуация относно изпълнението на
политики за зелена икономика и потенциала за използване на алтернативна
енергия от възобновяеми източници в региона Русе – Гюргево. Той представи и
проект на интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво
трансграничен регион Русе-Гюргево.
По аналог на днешната среща, на 04.10.2018 г. в Гюргево ще бъде
проведена кръгла маса на същата тема.
3. Галин Григоров: Русе възможностите за развитие на всякакъв вид туризъм
четвъртък 11 октомври 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
заедно със своя заместник г-н
Валентин Колев се срещнаха с гн Ивайло Маринов, ръководител
на Службата по търговскоикономическите въпроси към
посолството на България в
Румъния и представители на
пенсионерски
клубове
от
Трансилвания.
Целта на срещата е
осъществяване на съвместни срещи и обмяна на опит между пенсионерските
клубове от България и Румъния и повишаване броя на туристите от северната ни
съседка, тъй като от другата страна на р. Дунав е стартирала програма за
подпомагане на пенсионерите и тяхното запознаване с културата на други страни
от Европа.
По време на срещата стана ясно, че в Трансилвания има около 75 000
пенсионери, които са организирани в пенсионерски клубове. Идеята е на тях да
бъдат предлагани разнообразни туристически пакети, включващи посещения на
културно-исторически обекти и музей на територията на област Русе, а също и
възможност за посещение на забележителностите във Велико Търновския регион.
В тази връзка областният управител отбеляза, че Русе предоставя отлична
възможност за развитие на всякакъв вид туризъм и регионът има какво да
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предложи на желаещите да го посетят. Той допълни, че в тази сфера наистина се
работи задълбочено и през идната седмица ще се проведе среща между
ръководствата на пенсионерските съюзи от региона и с тях ще бъдат обсъждани
по-конкретни подробности относно бъдещото сътрудничество. Също така той
допълни, че Областна администрация Русе е партньор по проект за създаването
на тематични маршрути и единен туристически бранд по поречието на р. Дунав.
4. Предстоящо откриване на почетно консулство на Монголия в Русе
четвъртък 11 октомври 2018

В зала 1 на Областна администрация
Русе ще бъде тържествено обявено
откриването на почетно консулство на
Монголия в Република България в
присъствието на областния управител на
област Русе г-н Галин Григоров, почетния
консул на Монголия д-р Камен Милков,
както и на представители на бизнеса и
институции от региона.
По време на събитието ще бъде
представена и информация относно
подписания вчера меморандум за сътрудничество между област Русе и провинция
Баянхонгор, чиято цел е да насърчи развитието на двустранните отношения. Сред
основните сфери на сътрудничество ще бъдат внедряването на българския опит в
селското стопанство и зеленчукопроизводството, както и експорт от монголска
страна на вълна, кашмир и кожи. Също така се предвижда обмен на студенти
между България и Монголия, развитие на туризма, както и увеличаване на
търговския поток между двете държави.
По-рано през деня областният управител, заедно със своите заместници гн Валентин Колев и г-н Свилен Иванов, както и с главния секретар на Областна
администрация Русе г-н Симеон Иванов проведе среща с делегация от провинция
Баянхонгор, на която бяха обсъдени детайли в бъдещото сътрудничество между
двата региона.
5. От днес в Русе функционира почетно консулство на Монголия
петък 12 октомври 2018

Областният управител на област Русе
г-н Галин Григоров заедно с почетния
консул на Монголия д-р Камен Милков
обявиха откриването на почетно консулство
на Монголия в Русе. То ще се помещава на
ул. „Пирот“ № 13.
По време на събитието акцент беше
поставен върху изградените отношения
между двете държави през годините, като
беше посочено, че от 30 години насам между
двете държави не е сключван подобен тип споразумение, което е в основата на
засилване търговските отношения и културния обмен между област Русе и
провинция Баянхонгор.
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Както стана ясно още вчера при подписването на меморандума за
сътрудничество между двата окръга сред основните направления на взаимен
интерес ще бъдат внедряването на българския опит в селското стопанство и
зеленчукопроизводството, експорта от монголска страна на вълна, кашмир и
кожи, както и обмена на студенти между България и Монголия.
Акцент беше поставен и върху сферата на здравеопазването, като беше
посочено, че 1 лекар физиотерапевт от УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ и още 1 лекар
физиотерапевт от Балнеокомплекс „Медика-Наречен“ заминават на 28 октомври
тази година в Монголския традиционен университет в Улан Батор, за да се
обучават на традиционна монголска медицина. Курсът ще продължи една година,
като лечебни заведения „Медика“ ще приемат също двама специалисти от
Монголия. Инициативата се осъществява и благодарение на сключената спогодба
между лечебни заведения „Медика“ и Монголския традиционен университет.
Събитието беше уважено от множество официални лица и представители
на бизнеса, като сред тях беше и доц. д-р Кирил Панайотов, както и от първия
съветник на посланика на Монголия в България г-н Болдбаатар . Делегацията от
провинция Баянхогнор беше водена от г-н Отгонбаяр, председател на местния
парламент.
В самото начало на срещата с едноминутно мълчание беше почетена
паметта на убитата в Русе журналистка Виктория Маринова.
6. Добри практики между България и Румъния в областта на социалната
политика
петък 12 октомври 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев беше
официален гост при откриването на
кръгла маса, посветена на обмена на
добри практики между държавните
администрации на България и Румъния
относно бъдещето и перспективите на
социалната икономика.
На събитието, организирано от
Министерството на труда и социалната
политика взеха участие д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и
социалната политика, г-жа Мариела Личева, директор на Дирекция „Здравни и
социални дейности“ в Община Русе, експерти от Министерството и различни
заинтересовани страни.
Г-н Колев откри кръглата маса, като поздрави всички участници в нея. Той
акцентира върху това, че демографската криза и ефектите от нея в последните
години налагат необходимостта от осигуряване на работна сила в редица
професии, които изпитват недостиг от работници. Заместник областният
управител подчерта, че подобни съвместни инициативи са стъпка в преодоляване
на тези тенденции.
Г-н Колев връчи още поздравителен адрес на д-р Султанка Петрова от
името на областния управител на област Русе г-н Галин Григоров.
По време на инициативата ще бъдат разгледани и обсъдени
предизвикателствата пред социалната политика в страната, състоянието и
тенденциите в демографската политика, както и в жизненото равнище и доходите.
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Предмет на дискусия ще бъдат още корпоративната социална отговорност и
социалната икономика.
На 11 октомври в гр. Гюргево, д-р Султанка Петрова и експертите от
МТСП са взели участие в семинар, темите на който отново са били свързани със
социалната икономика, доходите и в споделянето на добри практики в областта
на демографията, както и в обсъждане на възможностите за сътрудничество в тази
посока.
След официалното откриване, участниците в кръглата маса почетоха с
едноминутно мълчание паметта на Виктория Маринова.
7. 100 години от края на първата световна война
събота 13 октомври 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров беше сред
основните организатори на честванията
по случай 100 годишнината от края на
Първата световна война и 102-та
годишнина от победата на Българската
армия при село Ряхово.
Кулминацията в програмата беше
военно-историческата реконструкция на
отблъскването на Румънския десант при
с. Фламънда – с. Ряхово 1916 г. В битките участваха клубове от цяла
Североизточна България.
Сред отличените с грамота на областния управител по случай бележитата
дата бяха Регионалните клубове от Русе, Силистра, Добрич, Велики Преслав,
Варна, Велико Търново и Плевен, влизащи в състава на Национално дружество
„Традиция”, както и сдружение „Клуб миноносец Дръзки”, Патриотичен клуб
„Възраждане” – Търговище, а също и сдружение за военно-патриотично
възпитание на младежта „Приказка за България”, което е основният организатор
на честванията.
Г-н Галин Григоров удостои с плакет за съществен принос в съхраняването
на българските традиции и родната памет директора на дирекция „Социална
дейност” към Министерство на отбраната г-н Иво Антонов и г-н Радослав
Симеонов, който е главен експерт в отдел „Военни паметници” отново в
Министерство на отбраната. Поводът са отпуснатите финансови средства за
реновирането на паметника на войните в село Ряхово и други войнишки
паметници на територията на областта. Плакет на областния управител цялостен
принос в съхраняването на родните традиции получи и г-н Върбан Минев.
По-рано през деня беше отслужена панихида за загиналите войни от
Първата световна война и беше извършен воински ритуал за полагане на венци и
цветя в знак на признателност пред паметника войните в село Ряхово.
Сред официалните гости на честванията бяха още народните
представители от 19 МИР г-н Пламен Нунев и г-н Искрен Веселинов, областният
управител на област Силистра г-н Ивелин Статев, заместник областните
управители на област Русе и Разград г-н Валентин Колев и г-н Евгени Драганов,
кметът на община Сливо поле г-н Валентин Атанасов, кметове на населени места
от региона, общински съветници и представители на институции от страната.
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Събитието е под патронажа на областния управител на област Русе г-н
Галин Григоров и се осъществява със съдействието на Министерство на отбраната
на Република България и община Сливо поле.
8. В Тетово посрещнаха Петковден
събота 13 октомври 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев беше
сред официалните гости на тазгодишния
традиционен Празник-Събор, посветен
на Петковден в село Тетово.
Той заедно с кметът на Тетово гжа Невяна Атанасова дадоха старт на
ежегодния футболен турнир, който през
настоящата година е под надслов
„Млади
надежди”
2018.
При
откриването на турнира г-н Колев заяви, че се радва да види толкова млади хора
заедно и пожела успех на отборите. Той отбеляза, че без значение кой ще победи,
победители ще бъдат всички, защото спортуват, което е в основата на тяхното
здраве, а също така са и радост за своите родители.
По-късно заместник областният управител заедно с народните
представители от 19 МИР г-жа Светлана Ангелова и д-р Андриан Райков
наградиха участниците в турнира и приветстваха жителите на Тетово.
Г-н Колев благодари за отправената покана да бъде част от празника на
населеното място и посочи, че за него е голямо удоволствие да види толкова
много деца, които са ентусиазирани и амбицирани да спортуват и да се състезават.
Той изрази увереност, че Тетово ще продължи да се развива.
„Виждайки тези деца, ние трябва да съзнаваме, че семейството, държавата
и местната власт трябва да бъдат винаги заедно, за да осигуряват по-добри
условия за децата и за да им се гарантира развитие и за едни по-успешен старт в
живота” каза още г-н Колев.
Денят беше изпълнен с множество песни и танци, като програмата
включваше изпълнения на оркестър „Хармония” гр. Разград, Фолклорен танцов
театър „Найден Киров” гр. Русе и певицата Ивелина Колева.
Празникът завърши с тържествена заря.
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9. Актуални въпроси при реализирането на европейски проекти в областта
неделя 14 октомври 2018

Председателят на Комисията
по европейските въпроси и
контрола на еврофондовете г-н
Кристиан Вигенин заедно със
своите заместници г-жа Ивелина
Василева и г-н Петър Петров, както
и с членовете на Комисията г-н
Иван Иванов и г-жа Полина
Христова проведоха среща с
бенефициентите по програмите,
съфинансирани със средства от
Европейския съюз на територията
на региона относно актуалните въпроси, свързани с реализирането на проекти.
Сред акцентите от поставените въпроси беше възможността за
намаляването на множеството съгласувателни процедури, които освен че забавят
плащанията към бенефициентите, се оказва и че не покриват напълно
предвидения размер на съответната инвестиция. Като пример беше посочено, че
ако по проект има възможност да се финансира 50% от стойността на
оборудването, то поради продължителните срокове реалните цени надхвърлят
значително офертните, което от своя страна означава едва около 30% от
инвестицията да бъде изплатена от фондовете на Европейския съюз.
Друг основен проблем, който беше посочен са различните ставки при
различните програми и проекти, което води до объркване дори сред одиторите,
както и разминаващи се понякога срокове при научните проекти.
Също така бяха поставени и множество методически въпроси, свързани с
работата на системата „ИСУН“, Кохезионната политика на Европейския съюз,
както и Дунавската стратегия.
Не на последно място беше посочено, че Русе и регионът се справят много
добре в сферата на разработването и изпълнението на проекти с европейско
финансиране, като към момента на територията на област Русе се осъществяват
141 проекта по 5 оперативни програми на стойност малко над 170 милиона лева.
Утре от 10.00 ч. в Зала 1 на Областната управа ще бъде даден брифинг за
представителите на медиите, на който ще участва и областният управител г-н
Галин Григоров.
Инициативата се осъществява от Комисията по европейски въпроси и
контрол на европейските фондове в партньорство с Областна администрация Русе
и Община Русе. В днешното заседание участваха и народните представител от 19
МИР г-жа Светлана Ангелова и г-н Георги Стоилов.
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10. Медал от вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов
понеделник 15 октомври 2018

Областният управител на област Русе г-н
Галин Григоров беше удостоен с грамота и юбилеен
медал „100 години от Първата световна война“ от
името на заместник министър-председателя по
обществения ред и сигурността и министър на
отбраната на Република България г-н Красимир
Каракачанов.
Отличието беше връчено на губернатора по
повод дейността му, насочена към съхраняването и
предаването на българските традиции и родната
памет. Той получи медала от директора на дирекция
„Социална политика“ в Министерство на отбраната гн Иво Антонов, който подчерта, че благодарение на гн Григоров са се реализирали редица събития,
свързани с отбелязването на значими дати от
историята на страната, като организирането и
провеждането на исторически реконструкции, както и
възстановяването на войнишки паметници в региона. Също така областният
управител беше и сред основните организатори на провелите се на 12 и 13
октомври тази година в с. Ряхово чествания по случай 100 годишнината от края
на Първата световна война и 102-та годишнина от победата на Българската армия
и отблъскването на Румънския десант през 1916 г. при с. Фламънда – с. Ряхово.
11. Обсъждане внедряването на системата за обмен на електронни документи
вторник 16 октомври 2018

Заместник областните управители
на област Русе г-н Свилен Иванов и г-н
Валентин Колев заедно с главния секретар
на Областната администрация г-н Симеон
Иванов проведоха работна среща с
представители на общините от региона
във връзка с внедряването на системата за
обмен на електронни документи.
Срещата беше открита и водена от
заместник областния управител г-н
Свилен Иванов. Целта й беше Областна
администрация Русе да представи пред
общините каква организация е създала
към момента и съответно да получи обратна информация за това на какъв етап се
намират общините от внедряването на системата за обмен на електронни
съобщения и документи, съгласно Наредбата за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Главният секретар на Областна администрация Русе г-н Симеон Иванов
детайлно запозна присъстващите със стъпките, които е необходимо да бъдат
предприети за създаването на организация за електронен обмен на данни и
посочи, че Областната управа в Русе работи на споменатия принцип още от
началото на 2018 г., което я нарежда сред първите в страната. Г-н Иванов
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представи и процедурата, регламентираща движението на входящи и изходящи
документи, генерирани от Областна администрация Русе по електронен път.
От страна на общинските администрации стана ясно, че всички те имат
готовност и са технически и софтуерно обезпечени.
Подобен род инициатива се налага, тъй като след анализ е установено, че
най-голям е потокът от информация между общините и областна администрация,
както и от задължението след 1 ноември всички институции, ведомства и
организации да комуникират помежду си по електронен път.
По този начин ще се минимизира движението на кореспонденция между
институциите на хартиен носител, което ще облекчи администрациите и е
предпоставка за подобряване контрола на документооборота във всеки етап.
Всичко това ще доведе до максимално намаляване административната
тежест, като на следваща стъпка ще бъде разширяване и на броя на услугите,
предоставени на гражданите по електронен път.
12. Европейският дух от края на XIX-ти век и средата на XX-ти век
четвъртък 18 октомври 2018

В сградата на Регионална библиотека
„Любен Каравелов“ беше открита изложбата
„Съхраненото знание на Европа“.
Експозицията представя енциклопедични
издания и речници от края на XIX-ти век и
средата на XX-ти век от фонда на културната
институция.
Най-старите издания, представени в
изложбата са “Lexikon The Ellhenikhe”, издаден
през 1835 г., “Lexikon galloellhniko” от 1842 г. на
гръцки език и румънските „Карте методикъ“,
отпечатана през далечната 1852 г. и “Coursu de
Philosophia” от 1878 г. Всеки желаещ ще може
да се запознае и с издания на френски енциклопедии от 1866 г. и 1898 г., а именно
“Grand Dictionnaire Universel”, “Nouveau Larousse illustré” и “La grande
encyclopédie”. По време на изложбата могат да бъдат разгледани и немските
енциклопедични издания “Brockhaus Lexikon” от 1882 г. и 1896 г., както и
“Meyers Lexikon” от 1937 г.
Българските издания са представени с тритомен „Български тълковен
речник“ от 1899 г. и „Българска енциклопедия“ на братя Данчови от 1936 г.
Интерес представляват и двата търговски алманаха на английски език от
1910 и 1937 година.
Любопитен факт е, че най-дебелите книги, които са достъпни за
посетителите са „Речник на английския език“ от 1922 г., съставен от 2089
страници и тритомната италианска кулинарна енциклопедия.
Също така в експозицията са представени и мини изданията на Испансконемски, Немско-испански, Италианско-френски, Френско-испански и Българоесперантски речник, както и Речник на чуждите думи в българския език, като
всички те са издавани в края на XIX-ти век и средата на XX-ти век.
В изложбата могат да се видят още и издания на „Енциклопедия
Британика“, Унгарско-български речник, Голландско-русский словарь и Русскоголландский словарь от 60-те години на миналия век.
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Инициативата се организира от Областна администрация Русе, съвместно
с Регионална библиотека „Любен Каравелов“, като част от предвидените събития
за популяризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната
стратегия на Република България за Европейския съюз през 2018 г.
Експозицията ще може да бъде разгледана до средата на идния месец.
13. Русенският митрополит Наум отбеляза своя 50-ти рожден ден
петък 19 октомври 2018

Заместник областният управител на област
Русе г-н Валентин Колев беше сред множеството
гости на официалния прием по случай 19 октомври
ден на Св. Преподобни Йоан Рилски Чудотворец,
на който и Негово Високопреосвещенство
Русенски митрополит Наум отбеляза своя 50годишен юбилей.
Г-н Колев благодари за отправената покана
и от името на институцията и лично от свое име
пожела на Негово Високопреосвещенство Наум
преди всичко здраве – телесно и духовно, защото
то е една от предпоставките за всяко житейско
начинание, а също и да бъде все така успешен и
полезен във всички сови дела, служейки на вярата
и хората. „Основните ценности на църквата и
основните принципи, които вярата защитава са
тези, които и държавата отстоява“ заяви още
заместник областният управител. Той връчи и
поздравителен адрес от името на областния
управител на област Русе г-н Галин Григоров, в който се казва:
„…Продължавайте с достойнство, чест, смиреност и себеотрицание да
следвате пътя, който сте избрал!...
Вярвам, че делото Ви е в основата на ценностната система на идните
поколения, поколенията от които в следващите години ще зависи съдбата на
региона и страната!...“
Негово Високопреосвещенство Наум получи множество поздравления от
представители на държавната и общинска власт, свещеници, културни,
обществени и образователни дейци от страната и чужбина.
14. За поредна година крайдунавските градове доказаха, че няма възраст за
таланта
събота 20 октомври 2018

Заместник областният управител на
област Русе г-н Валентин Колев беше сред
гостите на традиционния фестивал на
любителското изкуство "Талантът възраст
няма", в който ежегодно участват найдобрите художествени колективи на
възрастните хора от всички общини на
Русенска област, както и от крайдунавските
градове на северната ни съседка.
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Заместник областният управител изказа благодарност на председателя на
„Съюза на пенсионерите 2004“ инж. Йордан Казаков и на хората около него за
поканата да бъде част от настоящия празник, както и за вложения труд и добрата
организация на събитието. Той отправи пожелания към всички присъстващи за
здраве, защото то е в основата на пълноценния живот, а също така ни дава бодър
и млад дух.
„Присъствието на народни представители, на държавната и местната власт
е уважение към Вас и Вашата възраст, труд и опит, от който все още всички ние
имаме нужда! Още веднъж Ви пожелавам да сте здрави, за да може да се радвате
на хубавите моменти, които животът още Ви поднася!“ допълни г-н Колев, който
връчи и поздравителен адрес на инж. Йордан Казаков от името на областния
управител на област Русе г-н Галин Григоров.
Поздравителен адрес беше връчен и от името на кмета на община Русе г-н
Пламен Стоилов.
Сред официалните лица бяха още народните представители от 19-ти МИР
г-н Искрен Веселинов и г-н Пенчо Милков, представители на Община Русе и на
международна асоциация "Дунавска мрежа за Европа" (DANET), както и
председателят на Управителния съвет на Русенска стопанска камара проф. д.н.
Красимир Ениманев.
Събитието ще продължи и през утрешния ден отново в зала
„Филхармония“, като всеки желаещ ще може да разгледа и изложба, посветена на
дейността на пенсионерските организации от територията на община Сливо поле
във фоайето на Дома на културата.
15. Плакет за цялостен принос в развитието на Русе получи Искрен Веселинов
понеделник 22 октомври 2018

Областният
управител
на
област Русе г-н Галин Григоров
удостои с плакет за цялостен принос в
развитието на Русе и региона, както и
за съхраняването и предаването на
българските традиции и историческата
памет народният представител г-н
Искрен Веселинов.
Това се случи тази вечер по
време на спектакъла „Мера според
мера“, който е
посветен на 125
годишнината от учредяването на
ВМРО.
„Освен защитник на българщината, Искрен Веселинов винаги е отстоявал
интересите на нашия град и регион!“ каза още областният управител.
Събитието се проведе в зала „Русе“ на Националното училище по
изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, като в него взеха участие група за
обработен фолклор „Гоце Делчев“ към НЧ „Гоце Делчев“ 2009, вокално трио
„ИдеПея“ , вокален състав „Беломорие“, ФА „Русчуклийче“ и театрална школа
„Артистисимо“.
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16. В Русе откриха уникална изложба, посветена на освобождението на
Добруджа
понеделник 22 октомври 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров посети фотодокументалната изложба "Освобождението
на Добруджа по време на Първата световна
война 1916-1917", която е подредена в
сградата на Военния клуб.
Той благодари за отправената покана
и отбеляза, че е от съществено значение да
знаем историята и да помним това, което са
направили нашите непобедими български
войни, за да можем да градим едно по-добро бъдеще. Също така областният
управител връчи и поздравителни адреси на организаторите по случай
организирането и провеждането на поредната родолюбива инициатива, посветена
на съхраняването и предаването на родната памет. „Продължавайте все така
неуморно да работите в името на културно-историческото обогатяване на
обществото!“ допълни още г-н Григоров.
На подредените 21 пана могат да се видят фотоси, стихове, картини, схеми
на боеве, пощенски картички, вестници, ордени, паметници. Част от обектите са
от архивните материали на Регионалните музеи в Добрич, Силистра и Тутракан.
Показаните паметници са предимно в пределите на Румъния и голяма част от тях
за огромно съжаление вече са разрушени.
Всеки от обектите на паната е придружен с подробно обяснение.
Експозицията проследява различни етапи от събитията през 1916 г. и 1917 г., като
акцентът е поставен върху Освобождението на Добруджа и военните действия,
водени на Добруджанския фронт от Трета българска армия.
Интересен акцент в изложбата са броеве на бюлетин „Военни известия“,
който е излизал всяка седмица като кореспонденция от фронта и е давал
информация на хората каква е съдбата на техните близки, които се сражават.
Инициативата се осъществява съвместно от Военен клуб – Русе, ИА
„Военни клубове и военно-почивно дело“ и Регионален исторически музей –
Добрич, както и с подкрепата на вицепремиера по обществения ред и сигурност и
министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов.
Сред официалните лица бяха още народният представител от 19 МИР г-н
Искрен Веселинов, началникът на сектор „Военни клубове“ г-н Живко
Костадинов, командирът на Военно формирование 32420 майор Павлин Илиев,
както и председателят на Управителния съвет на Регионалния съюз на офицерите
и сержантите от запаса и резерва о.р. майор Димитър Вълков.
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17. Ветово се запозна с приноса при спасяването на евреите от Холокоста
понеделник 22 октомври 2018

В гр. Ветово беше проведено
първото от планираните седем
културно-информационни събития,
посветени на приноса на България
в спасяването на евреите от
Холокоста, част от инициативите
по Комуникационната стратегия на
страната ни за Европейския съюз
през 2018 г.
Местното население имаше
възможност
да се запознае
подробно с историческите събития по време на Втората световна война, като им
беше представен детайлен хронологичен преглед, а след това беше проведена и
дискусия относно приноса на родната общественост за спасяването на
българските евреи. Специално внимание беше отделено и на кратка видео
презентация, изготвена от г-н Милотин Бараков под надслов „Малки истории за
голямата история“ и посветена на трагедията на геноцида срещу евреите и на
малките истории, свързани с Русе. Сред представените истории бяха тези на
първия български морски капитан, участвал в спасяването на евреи бежанци
Антон Прудкин, като през 1941 г. превозва до Светите земи повече от 1200
български евреи, на Зимбул Песах Хаимова, както и на Тонка Обретенова, която
през 1942 година организира множество русенци да помогнат на евреи, намиращи
се на кораб, закотвен по средата на р. Дунав. Корабът престоява близо цял месец
и всеки ден жените от „Дружество добродетел“ успяват да достигнат до
блокираните, носейки им храна. Освен това бяха излъчени и още няколко видео
материала, свързани с тематиката.
Инициативата се организира съвместно от Областна администрация Русе и
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1909 г.“, както и с подкрепата на
Регионалната организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. На читалището беше
предоставена и книгата „Незабравените лица на спасението“, представяща
проявения героизъм на множество българи, помогнали на еврейската общност в
страшните години на Холкоста. Книгата е осигурена напълно безплатно от
Организацията на евреите в България „Шалом“.
До края на месеца се предвиждат още шест събития, от които две в Русе и
по едно на територията на Мартен, Ряхово, Бъзовец и Дряновец.
18. В Мартен почетоха приноса на България в спасяването на евреите от
Холокоста
сряда 24 октомври 2018

В гр. Мартен се проведе
поредното културно-информационно
събитие, посветено на приноса на
страната ни в спасяването на евреите
от Холокоста, част от инициативите
по Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския
съюз през 2018 г.
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На жителите на Мартен бяха представени множество истории на наши
сънародници, свързани със спасяването на българските евреи от лагерите на
смъртта. Сред личностите, чиито истории бяха разказани са тези на Павел
Герджиков, Йосиф Герон, Вълка Горанова, Анна Попстефанова и много други.
Всички те по един или друг начин не са позволили евреи от България да
преживеят ужаса, наречен Холокост. Всички те са укривали нелегално евреи в
домовете си и открито са се противопоставяли на провежданата тогава политика,
като по този начин са дали пример на своите сънародници и завинаги са останали
в паметта на историята.
Жителите на Мартен имаха възможността да се запознаят и с уникална по
рода си изложба под надслов „Това, което не ни се случи!“, подготвена от
Регионалната организация на евреите в гр. Русе „Шалом“.
Инициативата се организира съвместно от Областна администрация Русе и
Народно читалище „Просвета – 1928 г.“, както и с подкрепата на регионалната
организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. На читалището беше предоставена и
книгата „Незабравените лица на спасението“, представяща проявения героизъм
на множество българи, помогнали на еврейската общност в годините на Холкоста.
Книгата е осигурена напълно безплатно от Организацията на евреите в България
„Шалом“.
19. Ряхово се запозна с Българския принос в спасяването на евреите от
Холокоста
сряда 24 октомври 2018

В село Ряхово беше проведено
второто от поредицата културноинформационни събития, посветени
на приноса на България в спасяването
на евреите от Холокоста, част от
инициативите по Комуникационната
стратегия на
страната ни за
Европейския съюз през 2018 г.
Жителите на Ряхово имаха
възможност да се запознаят с
уникална по рода си изложба под
надслов „Обречени и спасени“, подготвена от Регионалната организация на
евреите в гр. Русе „Шалом“. На аудиторията бяха представени и няколко видео
материала, посветени на трагедията на геноцида срещу евреите и на храбростта
на българския народ в отстояването на моралните устои на нацията. Сред
представените истории бяха тези на Тонка Обретенова, която през 1942 година
организира множество русенци да помогнат на евреи, намиращи се на кораб,
закотвен по средата на р. Дунав, както и на много друг българи, участвали активно
в спасяването на българските евреи.
Инициативата се организира съвместно от Областна администрация Русе и
Народно читалище „Познай себе си – 1911 г.“, както и с подкрепата на
Регионалната организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. На читалището беше
предоставена и книгата „Незабравените лица на спасението“, представяща
проявения героизъм на множество българи, помогнали на еврейската общност в
годините на Холокоста. Книгата е осигурена напълно безплатно от Организацията
на евреите в България „Шалом“.
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20. България в спасяването на евреите бяха дискутирани в Бъзовец
четвъртък 25 октомври 2018

В село Бъзовец, община Две могили се
проведе поредното културно-информационно
събитие, посветено на приноса на страната ни в
спасяването на евреите от Холокоста, част от
инициативите по Комуникационната стратегия
на Република България за Европейския съюз
през 2018 г.
На местното население бяха представени
мигове от живота на българските евреи, както и
множество истории на наши сънародници,
помогнали за тяхното спасение. Сред тях бяха тези на Янко Сакъзов, който се
включва в протестното писмо „В защита на България! На човещината! И на
Свободата!“, отправено до XXV Обикновено народно събрание, на акад. Петко
Стайнов, който също се обявява срещу депортацията на българските евреи, на
митрополит Стефан, който свиква заседание на Светия синод и осъжда Закона за
защита на нацията и на още много други видни интелектуалци и хора от народа.
Също така хората от Бъзовец имаха възможността да се запознаят и детайлно с
хронологията на антисемитските мерки в България в периода от октомври 1940 г.,
когато тогавашният министър на вътрешните работи и народното здраве Петър
Габровски внася за обсъждане в Народното събрание Закона за защита на нацията
до 27 ноември 1944 г., когато се отменя ЗЗН.
Жителите на Бъзовец имаха възможността да се запознаят и с уникална по
рода си изложба под надслов „Страдание“, подготвена от Регионалната
организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. В експозицията могат да се видят
множество архивни кадри.
Инициативата се организира съвместно от Областна администрация Русе и
Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.“, както и с подкрепата на
регионалната организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. На читалището беше
предоставена и книгата „Незабравените лица на спасението“, представяща
героизма на множество българи, помогнали на еврейската общност в годините на
Холокоста. Книгата е осигурена напълно безплатно от Организацията на евреите
в България „Шалом“.
21. Представяне на опита при внедряването на Общата рамка за оценка
четвъртък 25 октомври 2018

Началникът
на
отдел
„Регионално развитие“ в Областна
администрация Русе г-жа Елица
Петкова
участва
в
третата
заключителна конференция за
обмяна на опит и добри практики,
както и за обсъждане на
резултатите от внедряването на
Общата рамка за оценка – CAF
/Common Assessment Framework/ в
териториалните
и
местни
ведомства.
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Областна администрация Русе бе избрана да представи цялостния цикъл на
работния процес за въвеждане на модела CAF. Г-жа Петкова презентира
процедурата, включваща сформирането на работна група, събиране на мнения и
предложения за мерки за подобряване дейността на организацията, както и
изготвянето на План за действие на Областна администрация Русе за реализиране
на мерките за подобрение. Сред тях са усъвършенстване на съществуващите
дейности със социална насоченост, например включването на повече служители
в социални инициативи, както и насърчаване популяризирането на мисията,
визията, ценностите и целите на Областната управа.
Не на последно място, бяха отчетени и някои показатели, по които
Областна администрация Русе се нарежда сред отличниците, като качеството на
обслужване на гражданите, внедряването на иновации, добре развитите
партньорства, а също откритото и прозрачно управление.
Областна администрация Русе е една от 48-те администрации, които до
края на 2018 година ще внедрят споменатата управленска система. Проектът
„Въвеждане на Общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите” се реализира
от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.
Срещата се проведе на 24.10.2018 г. във Федерацията на научнотехническите съюзи в гр. София. По време на събитието бяха представени
основните резултати, постигнати по проекта след внедряването на модела CAF в
рамките на третата вълна от 16 целеви администрации, сред които е именно
Областна администрация Русе.
22. Заседание на съвместната българо-румънска земеделска работна група
четвъртък 25 октомври 2018

Заместник областният
управител на област Русе и
председател на Съвместната
българо-румънска земеделска
работна група г-н Свилен
Иванов откри днес в село
Щръклево шестото за тази
година заседание на групата.
По настояване на г-н
Иванов
на
предходно
заседание беше прието на
всяко следващо, както и на
днешното, да се проследява
разпространението на болестта „Африканска чума“ по свинете в трансграничния
регион. По време на срещата стана ясно, че към момента огнищата на
заболяването в северната ни съседка са 1000. По думите на г-н Ливиу Флореску
от Дирекция „Вътрешен санитарен контрол“ в окръг Гюргево, умъртвените
животни са около 400 000, за които държавата изплаща обезщетения. Очаква се
финансова помощ и от Европейския съюз. За пореден път ветеринарните
специалисти подчертаха, че болестта африканска чума е изключително опасна,
защото вирусът може да издържи до минус 20 градуса, като най-голямата
опасност са дивите животни и тези, които са в момент на размножаване.
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Г-н Иванов изрази притеснение, че има открито заразено умряло диво
прасе на територията на Силистренско. „Това показва, че движението на дивите
прасета не се контролира и има опасност чрез тях болестта да напредне във всички
райони, така че за нас си остава червената лампа“, заяви още заместник
областният управител. Той подчерта, че още от пролетта в свинекомплексите в
региона са взети всички необходими мерки, като в община Сливо поле, където са
три от големите комплекси, всички домашни животни са умъртвени от стопаните
си.
Г-н Иванов за пореден път настоя пред румънските си колеги да са
безкомпромисни в действията си и подчерта необходимостта от по-масова
информираност на населението.
От румънска страна беше подчертано, че е сформирана комисия за оценка
на нанесените щети от болестта, като всяко едно от домашните прасета е
оценявано според неговата порода, възрастта му и тежината му. Всичко това се
прави, за да може максимално ефикасно правителството да покрие загубите на
стопаните. За стопаните, които са умъртвили животните си сами и навреме са
предвидени обезщетения, които се очаква да достигнат сумата от 20 милиона
евро.
След обсъждане на темата с Африканската чума, заседанието продължи по
предвидения дневен ред. Присъстващите се запознаха с дейността на създадената
през 2005 г. винарска изба в с. Нисово. Особено внимание беше обърнато, че се
осигурява напълно затворен цикъл – от производството на суровината до
бутилирането на вината, което е предпоставка за контрол на целия процес и
съответно гарант за качествата на крайния продукт. Беше посочено, че лозовите
масиви, от които се прави виното са в непосредствена близост до самата изба и се
намират на 400 метра надморска височина, простирайки се на площ от 900 дка.
Всяка година от избата излизат по около 700 тона бяло и 700 тона червено вино и
розе. Винарната е позната най-вече с търговските си марки “Raynoff”, “Horse
valley”, “Rigid elm” и “Nissovo”.
Заседанието се организира съвместно от Областна администрация Русе,
Община Иваново и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
23. В Дряновец беше представен ужаса на холокоста
петък 26 октомври 2018

В село Дряновец, община Бяла
се проведе поредното културноинформационно събитие, посветено на
приноса на страната ни в спасяването
на евреите от Холокоста, което е част
от инициативите по Комуникационната
стратегия на Република България за
Европейския съюз през 2018 г.
На жителите на Дряновец бяха
подробно презентирани историческите
събития около Холокоста по време на
Втората световна война, а също така и
интервюта на спасени български евреи.
Те бяха детайлно запознати и с позицията на Светия синод на Българската
православна църква, на Съюза на българските писатели, както и с биографията на
Любен Дюкмеджиев, който се обявява срещу Закона за защита на нацията. Не
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беше подминат и приноса на Елин Пелин, който категорично следва позиция в
защита на еврейското население и дори оказва влияние при вземането на решение
за спиране на депортацията на българските евреи, на Любимир Зурков, който е
настоявал докато работят при него евреите да не носят жълтите звезди, както и на
още много други.
Аудиторията имаше възможността да се запознае и с уникална по рода си
постерна изложба с множество архивни кадри. Експозицията е подготвена изцяло
от Регионалната организация на евреите в гр. Русе „Шалом“.
Инициативата се организира съвместно от Областна администрация Русе и
Народно читалище „Пробуда – 1927 г.“, както и с подкрепата на регионалната
организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. На читалището беше предоставена и
книгата „Незабравените лица на спасението“, представяща подвига на множество
българи, помогнали на еврейската общност в годините на Холокоста. Книгата е
осигурена напълно безплатно от Организацията на евреите в България „Шалом“.
24. Внедряването на електронните процеси в общините
петък 26 октомври 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев заедно
с главния секретар на Областната
администрация г-н Симеон Иванов
проведоха работна среща с представители
на общините от региона във връзка с
внедряването на системата за обмен на
електронни документи.
Срещата бе в продължение на
предходна такава, проведена на 16 октомври и съществуващото законово
задължение от 1 ноември всички институции, ведомства и организации да
комуникират помежду си по електронен път.
Представителите на общините изказаха благодарност на екипа на Областна
администрация за предоставената им примерна процедура за движение на
входяща и изходяща кореспонденция само по електронен път, без наличие на
хартиен носител. В тази връзка бяха подробно разяснени задължението и
стъпките за регистрацията в системата за сигурно електронно връчване, която
представлява електронния еквивалент на писмата, връчвани с „обратна разписка“.
В края на дискусията Областна администрация Русе гарантира на
общините продължаване оказването на методическа и организационна помощ при
внедряване на текущите процеси, свързани с електронизацията на
административните процеси в услуга на гражданското общество.
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25. „Рибният буквар“ и „Неделник“ в експозиция посветена на книжовността
събота 27 октомври 2018

В сградата на Регионалната библиотека
„Любен Каравелов“ бе открита изложба със
старопечатни, редки и ценни издания под
надслов „Книжовността – обединител на
народите“.
Експозицията илюстрира връзките на
българските книжовници и просветители през
Възраждането с европейските културни
ценности. Известен е фактът, че до 1864 г. на
територията на страната не е имало печатници, затова българските книги са били
отпечатвани в други страни, но най-много в Румъния.
Всеки посетител ще може да се запознае отблизо с 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 с „Буквар с различни поучения“, наричан още „Рибен“ от Петър Берон,
чието първо издание от 1824 г. е отпечатано в Брашов. Сред книгите, които
русенци и гостите на града могат да разгледат е и един от първите български
учебници, отпечатан през 1856 г. в Букурещ, а именно „Нов български буквар“ на
Рашко Блъсков. Представени са и множество румънски издания с кирилски букви,
а също и пособия за изучаване на чужди езици – румънски, френски и др. Интерес
представляват и „Ръководство за водене на кореспонденция“ от Сава Попович,
издадено през 1847 г. в Сибиу, уставите на Българския революционен централен
комитет, на Българското търговско дружество в Тулча и още много други.
Необходимо е да бъде отбелязано, че през XIX-ти век Букурещ е книжовен
и издателски център, в който са издадени повече от 218 книги на български
просветители и творци. Сред тях са книгите на Любен Каравелов „Войвода“,
„Кирил и Методий“, сборникът „Сокол“, както и периодични издания под
редакцията му като „Свобода“, „Независимост“ и „Знание“. В Букурещ излизат и
Ботевите вестници „Нова България“, „Знаме“ и „Дума на българските емигранти“.
Всички тези издания също са представени в изложбата.
Не по-малко любопитни са и изданията на чужди езици, включени в
настоящата експозиция. Сред тях безспорно най-голям интерес предизвиква
„Сборник със закони по римско гражданско право“, издаден през 1728 г. в
Лайпциг, „Гръцка история“ от Ксенофонт, издадена на немски език през 1860 г.
също в Лайпциг и “Physique Celeste”, издадена в Париж.
Инициативата е част от предвидените събития за популяризиране на
Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския съюз през 2018 г. и се организира съвместно
от Областна администрация Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“.
Изложбата ще може да бъде разгледана от всеки желаещ до средата на
месец ноември.
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26. Русенци дискутираха спасяването на българските евреи по време на
Холокоста
вторник 30 октомври 2018

В Народно читалище „Христо Ботев –
1908 г.“ в гр. Русе се проведе поредното
културно-информационно събитие, посветено
на приноса на страната ни в спасяването на
евреите от Холокоста, което е част от
инициативите по Комуникационната стратегия
на Република България за Европейския съюз
през 2018 г.
Председателят на организацията на евреите в Русе г-жа Роза Ишах запозна
детайлно присъстващите с историческите събития около Холокоста по време на
Втората световна война и разказа за подвизите на русенци при спасяването на
еврейската общност. Сред споменатите имена бяха тези на Антон Прудкин или
по-известен като Капитан Бързий, роден на 16-ти януари 1880 г., който е първият
български морски капитан, участвал в спасяването на евреи бежанци през 1939 г.,
както и на Тонка Никола Обретенова, организирала множество русенки, които с
взаимни усилия се противопоставят на нечовечността и помагат на гръцки евреи,
намиращи се на закотвен по средата на р. Дунав кораб, изпълняващ еднопосочен
курс за Полша и Германия.
Аудиторията имаше възможността да се запознае и с уникална по рода си
постерна изложба с множество архивни кадри. Експозицията е подготвена изцяло
от Регионалната организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. Също така бяха
представени запечатани мигове от живота на българските евреи, събрани в
семейни албуми, както и рисунки от трудовите лагери на художника Давид Перец,
който в свободните от работа мигове е рисувал върху обикновена хартия с туш и
перо, с клечка и молив.
Инициативата се организира съвместно от Областна администрация Русе и
Народно читалище „Христо Ботев – 1908 г.“, както и с подкрепата на
регионалната организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. На читалището беше
предоставена и книгата „Незабравените лица на спасението“, представяща
подвига на множество българи, помогнали на еврейската общност в годините на
Холокоста. Книгата е осигурена напълно безплатно от Организацията на евреите
в България „Шалом“.
27. Русе домакин на работна среща относно управление на туристическите
райони
вторник 30 октомври 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в информационен ден
относно изпълнението на проект,
целящ повишаване капацитета на
малките и средни предприятия в
областта на туризма.
Сред специфичните цели
на проекта са изграждането на
Организациите за управление на
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9-те туристически района в страната, които от една страна ще помогнат за
създаване на механизъм за взаимодействие между фирмите и туристическите
организации, а от друга ще запълнят празнината в управлението и маркетинга на
дистанциите между местното и националното ниво. Също така се цели
подобряване конкурентоспособността на малките и средни предприятия в
туризма чрез повишаване информираността им и осигуряване на улеснен достъп
на националния и международен пазар чрез участия в разнообразни събития, като
изложения и панаири.
В тази връзка ще бъде разкрит и по един офис на Организацията за
управление на туристическите райони във всеки от 9-те туристически района, а
именно в Русе, Велико Търново, София, Пловдив, Казанлък, Благоевград,
Смолян, Варна и Бургас. Фокусът на дейност ще бъде поставен върху
извършването на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия
поток в отделните райони, изготвянето на анализи и прогнози за туристическото
развитие, разработването на маркетингови стратегии и комуникационни планове
за всеки от туристическите райони, както и провеждането на активна реклама на
туристическите продукти на съответния регион.
В срещата участваха още областният управител на област Търговище г-н
Митко Стайков, главния секретар на Областна администрация Разград г-н
Михаил Тодоров, представители на местната и държавна власт, както и на
Българската православна църква.
Инициативата се реализира по проект „Повишаване на капацитета на МСП
в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на
Организациите за Управление на Туристическите Райони“, изпълняван от
Министерство на туризма и финансиран по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 5
052 041,08 лв., от които 4 294 234,92 лв. са осигурени от Европейския фонд за
регионално развитие и малко над 757 800 лв. са национално съфинансиране.
Очаква се проектът да приключи до края на май 2021 г.
28. В областна администрация обсъдиха реформата във ВИК отрасъла
вторник 30 октомври 2018

Главният секретар на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ ООД-Русе г-н Пламен Спасов се
срещна с г-н Никола Кедов, представител на
ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“.
Дружеството е сключило договор с
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството с предмет „Изготвяне и
оценка на ВиК активи, публична държавна и
публична общинска собственост“. Договорът е в изпълнение на проект
„Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ №
BG16M1OP002-1.001-0001 с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“.
По време на срещата се разгледаха целите и етапите на договора по
отношение изготвянето на оценката на ВиК активите, публична държавна и
публична общинска собственост за обособената територия на „ВиК“ ООД-Русе,
възникналите проблеми при преодоляване на първия етап по събиране на
информация и начините за изпълнение изискванията на ДЗЗД „Дружество за
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оценка на ВиК активи“ към Асоциацията по ВиК-Русе и собствениците в лицето
на общините и държавата.
Предвид спецификата на разглежданите въпроси, работната среща
продължи във „ВиК“ ООД-Русе, ВиК оператора стопанисващ, поддържащ и
експлоатиращ ВиК активите, публична държавна и публична общинска
собственост, обект на оценката. В разговора се включиха и г-жа Галя Влаева,
главен счетоводител на ВиК дружеството, инж. Николай Нинов, началник отдел
„ПТО“ и инж. Нели Найденова от същия отдел на „ВиК“ ООД-Русе. Работната
среща приключи с изясняване на принципните параметри на съвместната работа.
Тя се проведе в изпълнение на взетите решения по време на последното Общо
събрание на Асоциацията от 12 септември тази година.
29. Множество истории от Стела Дионисиева за Холокоста
сряда 31 октомври 2018

С едноминутно мълчание в памет на
жертвите от Холокоста, започна последното
културно-информационно събитие, посветено
на приноса на страната ни в спасяването на
евреите, което е част от инициативите по
Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз през 2018 г.
Заместник-председателят
на
организацията на евреите в Русе г-жа Стела
Дионисиева
запозна присъстващите с
историята на своята баба Естер Исак Моше оцеляла по време на страшните години
на Втората световна война, както и с множество други истории на българските
евреи от онези мракобесни времена.
Аудиторията имаше възможността да се запознае и с уникална по рода си
постерна изложба с множество архивни кадри под надслов „Обречени и спасени“,
„Това, което не ни се случи“ и „Страдание“. Експозицията е подготвена изцяло от
Регионалната организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. Също така беше
представен снимков материал, разкриващ мигове от живота на българските евреи,
както и рисунки от трудовите лагери на художника Давид Перец, който в
свободните от работа моменти е рисувал върху обикновена хартия с туш и перо,
с клечка и молив.
Инициативата се организира съвместно от Областна администрация Русе и
Народно читалище „Васил Левски – 1945 г.“, както и с подкрепата на
регионалната организация на евреите в гр. Русе „Шалом“. На читалището беше
предоставена и книгата „Незабравените лица на спасението“, представяща
подвига на множество българи, помогнали на еврейската общност в годините на
Холокоста. Книгата е осигурена напълно безплатно от Организацията на евреите
в България „Шалом“.
Не на последно място беше обявена и подготовката на още една нова книга,
включващи историите на още българи, допринесли за спасяването на българските
евреи.
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30. Обсъдиха промените в закона за регионално развитие
сряда 31 октомври 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в редовното заседание на
Регионалния съвет за развитие на
Северен централен район, което се
проведе днес в сградата на Областна
администрация Силистра.
Акцент по време на срещата
беше поставен върху приоритетите
при новите подходи в националната политика за регионално развитие. В тази
връзка се подготвя и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие. Целта е по този начин да се постигне оптимизиране на
процесите на планиране на регионалното и пространствено развитие, като се
създаде по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2,
които към момента за страната са шест.
Очакваните резултати от реформата са нов териториален обхват на
споменатите райони, който да осигури дълготрайно и целенасочено прилагане на
политиката за регионално развитие, намаляване броя на стратегическите
документи, както и подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка
на документите, което от своя страна ще доведе и до намаляване на
административната тежест. Ще бъде въведена и географска информационна
система за целите на регионалната политика. Чрез предвидените промени се
очаква функциите и правомощията на регионалните структури в районите от ниво
2 да се разширят.
Не на последно място беше представен и опита на различни структури от
Силистренска област в управлението на европейски проекти. Водещи са
проектите в сферата на социалните услуги, енергийната ефективност,
образователната
инфраструктура,
благоустрояването
на
публичните
пространства, рехабилитацията на пътища и улична мрежа, както и на ВиК
инфраструктурата и пречистването на отпадни води. Като пример може да се
посочи изпълнението на проекти за енергийна ефективност в административни и
жилищни сгради в Тутракан, възлизащо на 4,2 млн. лева, реконструкцията и
рехабилитацията на площад „Албена“ и на ул. „Симеон Велики“ в гр. Силистра,
съответно възлизащи на 2,2 и 3,1 млн лева, както и много други.
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