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1. Проведе се кризисен щаб относно влошената епизоотична обстановка
вторник 04 септември 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
и неговият заместник г-н Свилен
Иванов свикаха спешен кризисен
щаб
с
представители
на
общините от региона и на
съответните
заинтересовани
институции
във
връзка
с
влошената
епизоотична
обстановка в близост до област
Русе.
По време на заседанието
беше посочено, че е необходимо
да бъдат предприети спешни мерки за намаляване популацията на домашни
прасета на територията на областта. За целта ще бъде проведена информационна
кампания от страна на кметовете на общини и хората, които отглеждат свине за
лични нужди ще бъдат детайлно запознати с опасността от заболяването. Идеята
е, че чрез превантивното намаляване популацията на домашни прасета при
евентуално разпространение на заболяването няма да се наложи принудително
прасетата да бъдат умъртвявани и съответно да не бъдат годни за консумация.
Вторият важен момент е, че по този начин рискът за заразяване на
промишлените стопанства се свежда до минимум.
Необходимо е да се обърне внимание, че ако бъдат забелязани признаци
на заболяването стопаните трябва моментално да се обърнат към местните
власти, за да се вземат проби и да се изпратят за изследвания.
Освен огнището в Провадийско област Гюргево също попада в т.нар.
червена зона, т.е. в близост до административните й граници са констатирани
случай на африканска чума по свинете.
Също така беше посочено, че в рамките на следващите няколко дни
общините ще обявят и места за извършване на загробването на труповете на
умъртвените животни.
Областният управител е в постоянен контакт с всички институции и при
необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.
2. Русенци отбелязаха 133-та годишнина от съединението на България
четвъртък 06 септември 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров приветства
жителите и гостите на Русе по случай
Деня на Съединението на Източна
Румелия с Княжество България.
Той се обърна към присъстващите
с думите: „Събитията от 6 септември
1885 г. обединяват в едно народ,
политици и партии в името на каузата за
национално обединение! В оня паметен
ден народът ни показва пред целия свят,
че има волята сам да съгражда
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собствената си съдба в една свободна и обединена България! Поривът за
единство и обединение е поредният символ на несломимия български дух,
преминал през изпитанията на историята и възприел идеята за своето Утре – за
един нов етап в политическото и икономическо развитие на страната!“
Областният управител отбеляза още, че успехът на Съединението се
корени именно в осъзнаването от всички нас на Кубратовия завет. „Вярвам, че и
днес в дните на изпитания за страната ние ще продължим стремежа на предците
ни за утвърждаване на българската държавност и с достойнство и чест ще
следваме очертания от тях път! заяви губернаторът.
В края на словото си г-н Григоров отправи призив да предаваме на идните
поколения обета на нашите предшественици – да бъдем полезни на обществото
и винаги да отстояваме идеалите за свобода, обединение и независимост!
След словото на областния управител беше отслужена заупокойна
молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен в чест на Съединението
на България от свещеници от Русенската Света Митрополия.
В чест на светлата дата беше строена и Почетна рота от Русенския
гарнизон, а Общинският духов оркестър начело с диригент Димчо Рубчев свири
празнични маршове.
Сред официалните лица на днешните тържества бяха още евродепутатът
г-жа Ева Майдел, народните представители г-н Пламен Нунев, г-жа Светлана
Ангелова, г-н Андриан Райков, г-н Искрен Веселинов, г-н Пенчо Милков,
заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов, генералният
консул на Руската Федерация в Русе г-н Андрей Громов, председателят на
Общинския съвет и ректор на РУ „Ангел Кънчев“ чл. кор. проф. д.т.н Христо
Белоев, кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов, общински съветници и др.
Водещ на събитието беше актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов“
г-н Любомир Кънев.
По традиция тържествената церемония завърши с полагане на венци и
цветя пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война.
3. Община Борово навърши 40 години от създаването си
четвъртък 06 септември 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров поздрави
жителите и гостите на община Борово
по случай 34 години от обявяването на
населеното място за град и 40
годишния юбилей на Общината. Той
отправи пожелания към събралото се
множество за ведро настроение, крепко
здраве и множество мигове щастие.
Областният управител връчи на кмета
г-н Валентин Панайотов значка за
съществен принос в развитието на
общината и по случай нейния юбилей,
като му пожела сили, с които да продължава да защитава интересите на
местното население и те да бъдат наистина удовлетворени от неговата работа.
Поздравителни адреси по случай празника на Борово бяха връчени и от
името на главния секретар на Областна администрация Русе г-н Симеон Иванов
и изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус” г-жа Лили
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Ганчева. Кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов също поздрави г-н
Панайотов и му подари картина.
По време на празника кметът Валентин Панайотов отличи със званието
„Почетен гражданин на община Борово” двама души, а именно кмета на село
Екзарх Йосиф г-н Илия Данев и г-жа Иванка Василева.
Богатата празнична програма включваше множество музикални и танцови
изпълнения, като сред тях бяха и тези на певицата Емилия, танцова група
„Пловдивъ”, както и на множество местни самодейци.
Сред официалните гости бяха още евродепутатът г-жа Ева Майдел,
народните представители г-н Пламен Нунев, г-жа Светлана Ангелова, д-р
Андриан Райков и г-н Пенчо Милков, кметове на общини от региона,
председатели на общински съвети, общински съветници, както и ректорът на
Русенския университет „Ангел Кънчев” чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.
Събитието се проведе вечерта на 5 септември и по традиция завърши със
заря.
4. Обръщение на Областния управител на Област Русе по случай 6 септември
четвъртък 06 септември 2018

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА
ОБЛАСТ РУСЕ,
Събитията от 6 септември
1885 година ще останат завинаги в
родната история, защото това е
моментът, когато България успява
да строши оковите на Берлинския
конгрес и да излезе на световната
политическа сцена единна и силна!
Поривът за единство и обединение
е поредният символ на несломимия
български дух, преминал през
изпитанията на историята и възприел идеята за своето Утре – за един нов етап в
политическото и икономическо развитие на страната!
Нека помним и предаваме завета, а също бъдем и достойни потомци на
онези смели българи, които доказаха на света, че са готови да пожертват живота
си в името на най-свидната кауза – Отечеството!
Нека сведем глави пред героите, преобърнали хода на историята, които
със своята саможертва и себеотрицание ни завещаха СВОБОДНА И
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ДА ЖИВЕЕ МАЙКА БЪЛГАРИЯ!

5. Войводи и четници от цялата
страна в първия национален
комитски събор
неделя 09 септември 2018
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Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров беше сред
организаторите на тазгодишния комитски събор, който се проведе в село
Червена вода. Целта на събитието беше да се почете 143-та годишнина от
подвига на Червеноводската чета чрез предоставяне възможност на хората да се
докоснат до автентичния бит на четниците от онова време.
Честванията се провеждат от 2009 г., като за втора поредна година се
организира подобен събор, а сега за първи път участваха повече от 100 чети от
цялата страна, които превърнаха каузата за съхраняване и предаване на
българщината в национална.
Началото беше дадено вчера в 11.00ч. в местния храм „Св. Архангел
Михаил”, където беше осветено знамето на Червеноводската чета и беше
отслужена панихида и молебен за загиналите в националноосвободителните
борби, а официалното откриване беше от 13.00 ч. на поляната до стадиона,
където заместник министър-председателят и министър на отбраната на
Република България г-н Красимир Каракачанов приветства присъстващите. Той
заяви, че българите сме един от най-старите народи на Балканите и имаме своя
дълг да пазим традициите и порядките на нашите предци. „Българската памет е
това, което ни е съхранило през вековете. Дори през онези тъмни столетия на
Османско иго.” допълни още вицепремиерът. Приветствие към събралото се
множество беше отправено и от евродепутата г-н Ангел Джамбазки, който
постави акцент на значението на читалищната дейност и припомни
инициативата, която той е подел за създаване на Български Институт „Св. св.
Кирил и Методий“, в който нашите сънародници зад граница да изучават
българския език и култура.
По същото време участниците в събора положиха комитска клетва, като
се заклеха винаги да служат вярно и честно на идеалите на Майка България и да
не забравят тези що са дали живот, здраве и имот за Свободата ни, както и да се
грижат за добруването и просперитета на страната ни.
От своя страна областният управител г-н Галин Григоров удостои с
плакет за съществен принос в съхраняването и популяризирането на традициите
и родното културно-историческо наследство родолюбеца Мирослав Сланев,
който е председател на регионалния клон на Национално дружество „Традиция”
във Велики Преслав.
Програмата включваше още конкурс за комитска песен и танц, който
беше открит от областния управител, а също и конкурси за женска фолклорна
носия, комитско вино и ракия, както и състезания по надстрелване с предно
пълнещо историческо оръжие и комитска надпревара за най-добра чета и найличен юнак. Паралелно се провеждаха и открити уроци по родолюбие.
Посетителите имаха възможност да опитат и хайдушки боб, комитски гювеч и
печено агне, приготвени по оригинални стари рецепти.
Вечерта приключи с концерт на емблематичния Володя Стоянов –
Войводата.
Днес програмата приключва със заключително дефиле на участниците в
събора.
Сред официалните гости на събитието бяха още народните представители
г-н Искрен Веселинов, г-н Милен Михов и г-н Емил Димитров.
Събитието се провежда под егидата на вицепремиера г-н Красимир
Каракачанов, а организатори са ВМРО – Русе, областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров, Сдружение за патриотично и воинско възпитание
„Приказка за България“, НЧ „Гоце Делчев“, НЧ „Тома Кърджиев“ – Червена
6

вода и „Първа Русенска чета Ангел Кънчев”, част от „Пазители на
българщината”.
6. В историческия музей откриха поредната изложба на румънски художници
понеделник 10 септември 2018

Днес в Зала „Русе“ на Историческия
музей
беше
открита
изложбата
„Артистични признания на двама румънски
художници“ – Петра Шербанеску – Тънасе
и Михай Некита Буркулец. Инициативата е
по повод 22 септември – Ден на
независимостта на Република България, а
нейни
организатори
са
Асоциация
„Еврорегион Данубиус“ и Регионалния
исторически
музей,
в рамките на
подписаното
споразумение
за
сътрудничество
между
споменатите
институции, като в същото време
експозицията е под патронажа на областния управител на област Русе г-н Галин
Григоров.
От негово име беше връчен поздравителен адрес на организаторите, в
който се казва:
„…Изключително радостен съм, че жителите на Русенска област имат
възможността да се докоснат за пореден път до културата на северната ни
съседка и да опознаят отблизо нейните детайли! Вярвам, че именно подобен тип
начинания стоят в основата на европейската интеграция и нейното развитие!
Използвам повода, за да засвидетелствам още веднъж уважението си към
Вас за последователността и професионализма, с които работите за
обогатяването на трансграничното сътрудничество между България и
Румъния!...“
Поздравителен адрес беше връчен и от името на кмета на община Русе г-н
Пламен Стоилов.
На откриването присъстваха още представители на културни и
образователни институции от региона и от Румъния, както и директорът на
Гюргевския музей г-н Йонел Мускалу.
Изложбата ще остане в Русе до 25 септември.
7. Жителите на Мартен протестираха, поради честите токови удари
вторник 11 септември 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров се
срещна вчера с над 300 жители на
град Мартен, които излязоха на
протест и блокираха главния път
между Русе и Силистра. Причината
за тези действия е постоянното
прекъсване на електрозахранването
в населеното място, което се случва
без предупреждение и води до
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изгарянето и повредата на множество електроуреди.
Областният управител заяви, че още от днес поетапно ще започне
подмяната на електрическата мрежа, а до края на месец ноември би трябвало да
се изгради и новата подстанция, която ще захранва града. Обнадеждаващо е и,
че техниката вече е доставена, а до няколко дена ще се подпише и договора за
започване строителството на подстанцията.
Г-н Григоров сподели с протестиращите, че самият той е потърпевш, тъй
като живее в Мартен.
Местните имат уверението и на кмета г-н Димо Тонев, и на
ръководството на електроразпределителното дружество, че проблемът ще бъде
решен във възможно най-кратки срокове.
Напрежението ескалира и поради наближаващата зима, тъй като повечето
от хората се отопляват на ток. Последният драстичен случай е от преди няколко
дена, когато ел. захранването е прекъснало няколко десетки пъти.
8. Русе отново в подкрепа на европейския ден без загинали на пътя
сряда 12 септември 2018

За трета поредна година по предложение
на Европейската мрежа на службите на пътна
полиция ТИСПОЛ, през месец септември ще се
реализира проекта EDWARD – European Day
Without A Road Death. През 2018 г.
инициативата Европейски ден без загинали на
пътя ще се проведе на 19 септември на
територията на цялата страна.
Мотото на тазгодишната кампания е
„Безопасни мобилни комбинации за живот“ и е
в контекста на темата на Европейската седмица
на мобилността, която е между 16 и 22
септември „Мултимодалност“ със слоган „Комбинирай, движи се!“.
Целта е в периода преди провеждането на полицейската операция всички
участници в движението по пътищата да помислят дори за няколко минути за
рисковете, с които се сблъскват, за тези, на които може да изложат останалите
участници и за това как самите те могат да допринесат за намаляването на
рисковете на пътя. Идеята е чрез споделената от всички нас отговорност и
солидарност да се намали стряскащата статистиката относно броя загинали хора
по пътищата на Европа, както и в нашата страна.
Сред множеството партньори на инициативата е и Областна
администрация Русе.
Всеки желаещ може да се регистрира като партньор на следния уеб адрес:
http://roadsafetydays.eu. Сред възможностите са още участие във фотоконкурса
на ТИСПОЛ във връзка с EDWARD, като кандидатите трябва да изпратят 3 от
своите най-добри фотографии до 19 октомври тази година на адрес: MOVEROAD-SAFTY-DAYS@ec.europa.eu. Отличените снимки ще бъдат представени
от Европейската комисия, а победителят ще бъде поканен на следващите
награди по пътна безопасност, организирани от Комисията. Желаещите да се
включат в кампанията могат да участват и чрез социалните медии с
#ProjectEDWARD в Twitter, Facebook, Instagram и др.
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9. Дискутираха финансирането и текущите въпроси пред ВИК сектора
сряда 12 септември 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
проведе извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията
по ВиК – Русе, в качеството си на
неин председател.
По време на заседанието беше
прието решение препоръчителният
размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията да бъде
увеличен от 15 000 на 20 000 лв.,
което представлява 35% от общото
финансиране. Необходимо е да се
конкретизира, че приетото решение има по-скоро статут на предложение пред
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но се очаква то
да бъде одобрено и в София.
По време на срещата главният секретар на Асоциацията г-н Пламен
Спасов запозна присъстващите с установената фактическа обстановка след
извършения анализ на ВиК активите, посочени в договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне
на водоснабдителни и канализационни услуги. Изброени бяха 12 групи грешки и
неточности, които са били допуснати в предходни периоди. Сред тях са липсата
на отразени терени, върху които са изградени обекти от ВиК инфраструктурата,
както и дублиране на ВиК имоти или не - отразени такива по схемите на
водопроводните системи. За решаването на конкретните казуси бяха посочени
законово предвидени възможности и договорено с ВиК оператора, че тази
процедура ще стартира след взаимни консултации и сформирането на обща
работна група.
Не на последно място управителят на ВиК оператора инж. Сава Савов
уведоми, че предстои да бъде одобрен бюджета на проекта, касаещ подмяната на
ВиК мрежата в централната градска част на Русе и изграждането на канализация
в кварталите Средна кула и Долапите.
Сред присъстващите бяха още заместник областният управител г-н
Валентин Колев и представители на общините от региона.
10. Почетоха загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари
четвъртък 13 септември 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров и
неговият заместник г-н Валентин
Колев участваха в ритуала по
поднасяне на венци и цветя, и
отдаване на почит пред паметника
на загиналите при изпълнение на
служебния си дълг пожарникари.
„Позволете ми да изразя
своето уважение към всички Вас
за отговорността и усилията,
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които ежедневно полагате, изпълнявайки своята мисия!... Трудно е човек да си
представи толкова безкористна и себеотрицателна професия, както и
необходимата воля, за да се преодолее естествения човешки инстинкт за
самосъхранение!“ заяви г-н Григоров. В края на речта си той призова още
веднъж да си спомним за хората, на които разчитаме в критични за нас моменти
и никога да не забравяме тези от тях, които са жертвали своя живот, за да спасят
нечий друг.
Също така областният управител удостои с отличията „Почетен знак“ и
„Почетен медал“ на МВР съответно началника на сектор „Превантивна и
контролна дейност“ към РДПБЗН Русе главен инспектор Валентин Красналиев и
инспектор Стойчо Станчев, работещ в сектор „Пожарогасителна и спасителна
дейност“. „Почетният знак“ на МВР е най-високото отличие в тези среди и то се
присъжда на главен инспектор Красналиев за постигнати трайни резултати,
безукорно поведение, проявена инициативност и професионализъм при
изпълнение на служебните задължения. „Почетният медал“ на инспектор
Станчев е също за проявена инициативност и постигнати високи и трайни
резултати.
По време на церемонията със заповеди на заместник-министъра на
вътрешните работи г-н Стефан Балабанов, директора на ГДПБЗН гл. комисар
Николай Николов и директора на РДПБЗН Русе комисар Димитър Павлов бяха
наградени и още над 30 служещи в системата на пожарната безопасност и
защита на населението.
Проявата се организира ежегодно и е част от честванията на
професионалния празник на българските пожарникари, които се провеждат през
„Седмицата на пожарната безопасност“.
Сред присъстващите да засвидетелстват своята почит и уважение бяха
още директорът на дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе г-н Георги
Игнатов, заместник-директорът на ОДМВР Русе комисар Илиян Енчев и
началникът на Районен център 112 г-жа Полина Трендафилова.
11. Инициативи гарантиращи правата на децата
четвъртък 13 септември 2018

Областна
администрация
Русе
информира, че Държавната агенция за закрила
на детето ще връчи отличителен знак „Аз
гарантирам щастливо детство“.
За отличието могат да кандидатстват или
да бъдат номинирани общини, юридически лица,
неправителствени организации, граждански
организации, доставчици на социални и
универсални услуги за деца. Категориите, в
които то ще се присъжда са три, а именно
за
устойчиво развитие, за успешна промяна и за
значима иновация.
Всеки кандидат може да представи своята дейност само за една от
изброените по-горе три категории.
Формулярът за участие и приложенията, удостоверяващи постиженията
на кандидата ще се приемат на e-mail: sacp@sacp.government.bg в срок до 31
октомври тази година.
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Кандидатурите ще се разгледат и оценят от седемчленна комисия,
назначена със заповед на Председателя на Държавната агенция за закрила на
детето. Нейни членове ще бъдат представители на Консултативния съвет, на
Съвета на децата, на академичните среди, на НСОРБ, публични личности.
Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен в
Международния ден за правата на детето – 20 ноември. Инициативата ще бъде
ежегодна като признание за гарантиране правата на децата.
Допълнителна информация може да бъде намерена в Насоките за
кандидатстване, които са публикуване на сайта на Агенцията.
12. Русе ще се докосне отблизо до бразилската култура
петък 14 септември 2018

Днес в Лапидариума на
Регионалния исторически музей
се проведе коктейл в чест на
бразилския национален отбор по
волейбол.
Инициативата се провежда
съвместно от посолството на
Бразилия в София и Регионалния
исторически музей.
По случай организираното
тържество поздравителен адрес
беше връчен на посланика на
Федеративна Република Бразилия
в София Н.Пр. г-жа Ана Мария Сампайо Фернандес от името на областния
управител г-н Галин Григоров, в който се казва:
„…Използвайки приятния повод, бих искал да изразя увереността си, че
традиционните многостранни отношения между двете страни ще продължат да
се развиват както на национално, така и на регионално, а също и на местно ниво!
Позволете чрез Вас да отправя най-искрени благопожелания и към бразилския
национален отбор по волейбол и да засвидетелствам уважение, както и да
изкажа признателност към тях!...“
Поздравителен адрес беше връчен и от името на кмета на община Русе г-н
Пламен Стоилов.
На коктейла присъстваха представители на държавната и местната власт,
както и представители на културни и образователни институции от Русе и
региона, а също и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“ г-жа Лили Ганчева.
Също така в периода до 16 септември в сградата на историческия музей
всеки желаещ ще може да посети дните на Бразилската култура. Утре от 11.00 ч.
Н.Пр. Ана Мария Сампайо Фернандес ще изнесе лекция на тема „Историята на
Бразилия“, а от 12.00 ч. ще бъде прожектирана драматичната история на
бразилския посланик в Париж Луиз Марчинс ди Соуза Дантас, който по време
на Втората световна война се противопоставя на правителствените заповеди, за
да спаси живота на повече от 1000 души, които са предимно евреи, но също и
комунисти, художници и други, преследвани от нацисткия режим.
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13. Русе е първият град в България, снабден с апаратура за ловене на миризми
петък 14 септември 2018

Министърът на околната
среда и водите г-н Нено Димов,
заедно с областния управител на
област Русе г-н Галин Григоров,
народния представител г-н Искрен
Веселинов, директора на РИОСВ
Русе инж. Любомир Атанасов и
директорът на дирекция „Екология
и транспорт“ в Община Русе г-н
Георги
Игнатов
представиха
апарат
за
измерване
концентрацията на интензивно
миришещи вещества. Целта на
апаратурата е да даде реалистични представи и да обективизира проблема с
качеството на въздуха, който дишаме.
Министърът посочи още, че уредът, който е разположен на територията
на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ на ИАОС на ул. „Ниш“,
ще остане за период от 6 месеца в Русе и ако даде добри резултати може да бъде
ползван от местните власти и в други райони на страната. Той обясни и
подробно начина на функциониране на апаратурата, която може да бъде
задействана от разстояние чрез SMS. Първата фаза е извършване на т.нар.
пробонабиране или образно казано поемане на въздух от устройството, което
продължава около 5 минути в два различни контейнера. В единия се събира
материал за органолептично изследване, като пробата ще се извършва в Италия,
а материала от втория контейнер ще бъде изпращан в лаборатория, където ще се
извършва химическо изследване. В момента се уточнява къде точно ще се прави
то, като се спрягат няколко алтернативи – отново Италия, лаборатория в БАН
или в друга страна от Европа. Двата вида анализ са в състояние да покажат
какъв вида са засечените миризми.
Не на последно място беше споменато, че могат да бъдат извършени и
законодателни промени, които да позволят на местните власти да санкционират
евентуалните нарушители при засичане на определени миризми. Всичко това би
било възможно, ако инсталираната в Русе апаратура даде очакваните резултати.
Днешната инициатива е продължение на мерките за подобряване
чистотата на атмосферния въздух, а Русе е избран, тъй като е едно от няколкото
места в България, в които има сериозни оплаквания от миризми в последно
време.
14. Тазгодишната кампания „Да изчистим България заедно“
събота 15 септември 2018

Екипът на Областна
администрация Русе заедно
с Асоциацията по ВиК
участваха за пореден път в
най-мащабната
доброволческа инициатива
у нас, кампанията „Да
изчистим България заедно“.
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Доброволците от администрацията чистиха района от Пантеона на
възрожденците по посока Руското консулство.
За осма поредна година изключителна инициативност проявиха
множество фирми, ведомства, училища и неправителствени организации от
региона, а също и много граждани в днешния ден излязоха да почистят около
блоковите пространства, където живеят.
Към 15.00 ч. в кампанията на територията на област Русе са се включили
повече от 12500 души, което е своеобразен рекорд и към момента е с повече от
2000 души спрямо миналата година.
В национален план картината показва, че днес в страната се чистят над
1150 места, като акциите са подкрепени от всички 28 областни администрации и
265 общини, които се включват ежегодно в организираната от bTV Media Group
кампания.
Тази година инициативата, която цели да изгради обществена
чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да
направи България по-чисто място за живот в дългосрочен план е част от найголямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2018, в която
участват милиони доброволци от 150 страни.
15. В Русенския университет откриха новата академична година
понеделник 17 септември 2018

Заместник областният управител на
област Русе г-н Валентин Колев беше сред
множеството
гости
на
днешното
тържествено
откриване
на
новата
академична година в Русенския университет.
Той приветства преподавателите и
студентите, като поздрави първокурсниците
с избора, който са направили, защото РУ
„Ангел Кънчев“ е елитно учебно заведение с
богати традиции и опитни преподаватели,
които са дали всичко от себе си при
подготовката на своите студентите. Също
така той изрази и увереност, че студентите, които са в по-горни курсове са
осъзнали това.
„Русенският университет се е доказал в годините и много от неговите
възпитаници заемат различни позиции и дават своя принос в развитието на
държавата! Скъпи студенти, държавата има нужда от Вас! Тя се надява на Вас!“
заяви още заместник областният управител.
Той подчерта и, че българите винаги сме приемали образованието като
нещо изключително важно и последните стъпки на държавата в тази насока са
предното доказателство за това.
Сред официалните лица бяха още народните представители от 19-ти МИР
д-р Андриан Райков, г-н Искрен Веселинов и г-н Пенчо Милков, кметът на
община Русе г-н Пламен Стоилов и неговите заместници г-жа Наталия Кръстева
и д-р Страхил Карапчански, Негово Високопреосвещенство Русенски
митрополит Наум, академичното ръководство на университета, както и г-жа
Марина Сергунина, аташе в Генералното консулство на Русия в Русе.
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16. Валентин Колев откри учебната година в СУЕЕ „Константин-Кирил
Философ“
понеделник 17 септември 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев
участва в тържественото откриване на
новата учебна година в СУЕЕ „Св.
Константин-Кирил Философ“.
Той приветства преподавателите
и учениците, като им пожела здраве и
една успешна нова учебна година.
„Скъпи ученици, Вие поемате по
един нов път! Вярвайте в своите
учители!“ заяви още г-н Колев.
Той поздрави и учителите, като
изрази увереност, че те ще бъдат все
така отговорни, както са били в годините до сега и ще възпитават и обучават
децата така както трябва.
Заместник областният управител се обърна и към родителите посочвайки,
че са поверили децата си в един педагогически колектив, който много години се
старае да дава добро обучение и че са направили правилен родителски избор.
В края на словото си, той призова всички да вярват повече в педагозите,
да им помагат и заедно да бъдат едно цяло, защото това е пътя към успеха.
Сред официалните гости бяха още народният представител от 19-ти МИР
г-н Пенчо Милков, заместник-кметът на община Русе по икономика, инвестиции
и собственост г-жа Наталия Шилкова, представители на Русенски университет
„Ангел Кънчев“, както и г-жа Марина Сергунина, аташе в Генералното
консулство на Русия в Русе.
17. Отново Игнат Канев връчи дипломите на отличниците на Русенския
университет
петък 21 септември 2018

Днес, в Канев Център на
Русенския университет, се състоя
Тържествена промоция на випуск
2018 година.
Церемонията уважиха г-н
Игнат Канев, заместник областният
управител на област Русе г-н
Валентин Колев, г-жа Наталия
Кръстева, зам.-кмет на Община
Русе, г-жа Росица Георгиева,
началник
на
Регионалното
управление на образованието, г-жа
Марина
Сергунина,
аташе
в
Генералното консулство на Руската Федерация В Русе, много преподаватели,
представители на различни институции и близки на абсолвентите.
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Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на Русенския университет,
отправи поздравление към випускниците от името на Академичното
ръководство.
В своето приветствие, г-н Валентин Колев пожела на абсолвентите
здраве, много бъдещи успехи и изрази надеждата, че ще намерят своите причини
да останат и да се развиват в България. Заместник областният управител изрази
специална признателност към г-н Игнат Канев за неговата родолюбива дейност,
насочена основно към младите хора и образованието.
Г-н Колев връчи и поздравителен адрес от името на областния управител
на област Русе г-н Галин Григоров.
Приветствия отправиха още бележития наш сънародник Игнат Канев, гжа Наталия Кръстева и Светлозар Илиев, първенец на випуск 2018 г. и първенец
на своята специалност „Компютърни науки“.
През 2018 г. първенците на випуска и на различните специалности са 72,
като пълните отличници са 9. Отличниците на випуска получиха дипломите си
лично от г-н Игнат Канев, а на първенците на специалностите, дипломите връчи
чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.
След официалната част събитието продължи по факултети.
18. Русенци отбелязаха 110-та годишнина от независимостта на България
събота 22 септември 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев
приветства жителите и гостите на Русе
по случай 110-та годишнина от
обявяването на Независимостта на
България.
Той
се
обърна
към
присъстващите с думите: „…Вековният
идеал на българите за свободна и
независима държава се осъществява
като един дълъг процес, който
преминава през многогодишните борби,
бунтове и въстания, Руско-турската освободителна война, датата 3-ти март 1878
г., Съединението от 6-ти септември 1885 година и намира своята крайна
реализация с обявяването на Независимостта на България на 22 септември 1908
година….“
Заместник областният управител отбеляза още, че този държавнически
акт, около който се обединяват всички българи, успява да издигне националния
ни престиж, да впечатли с дързостта си световната общественост и да ни нареди
сред суверенните и независими народи на голямото европейско семейство.
В края на словото си г-н Колев отправи призив никога да не забравяме
събитията от паметния 22 септември на 1908 г., които са демонстрация на
куража и волята на поколения българи, които само тридесет години след
Освобождението успяват да изградят държавност и институции, да изградят
основите на икономиката на страната, демонстрирайки зряло национално
самосъзнание и самочувствие, както и да помним и цените стореното от нашите
деди за Свободна и Независима България.
След словото на заместник областния управител беше отслужен
благодарствени молебен от свещеници от Русенската Света Митрополия.
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В чест на светлата дата беше строена и Почетна рота от Русенския
гарнизон, а Общинският духов оркестър начело с диригент Димчо Рубчев свири
празнични маршове.
Сред официалните лица на днешните тържества бяха още г-н Игнат
Канев, народни представители от 19-ти МИР, заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов, вицеконсулът на Руската Федерация в Русе гн Иван Пивоварчук, председателят на Общинския съвет и ректор на РУ „Ангел
Кънчев“ чл. кор. проф. д.т.н Христо Белоев, заместник-кметът на община Русе
по устройство на територията г-н Димитър Наков, общински съветници и др.
Водещ на събитието беше актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов“
г-н Ивайло Спасимиров.
По традиция тържествената церемония завърши с полагане на венци и
цветя пред паметника на Свободата.

19. Намаляването популацията на
дивите свине заради
африканската чума
вторник 25 септември 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров се
срещна с ловци, протестиращи
срещу проект на заповед на
министъра на земеделието храните
и горите, която цели да промени регламента за ловуване на диви прасета заради
африканската чума.
Той заяви, че всички мерки за недопускане на заболяването на
територията на областта са предприети, но в момента е и изключително важно
максимално да се ограничи популацията на диви прасета в региона. Г-н
Григоров отбеляза и, че вече има общини като Сливо поле, където домашните
прасета са унищожени на 100% и очакванията са това да се случи и в останалите
общини.
„Единственият начин да се спре разпространението, ако заболяването
навлезе на наша територия е да бъде намален драстично броя на дивите свине,
защото популацията на прасетата ще се увеличи, ако бъдат оставени. Всеки знае,
че няма възможност броят им да бъде намален, ако няма гонки и групов лов с
кучета. Наивно е да се мисли, че с индивидуален лов може да се намали
популацията на дивите прасета. Считам, че сега е момента да се разреши лова и
категорично подкрепям справедливите искания на всички, които са тук!“ заяви
още областният управител.
Също така той коментира и журналистически въпрос, свързан с
опасността от нанасяне на щети върху селскостопанската продукция за милиони
левове при концентрация популацията на диви свине в определени участъци по
поречието на р. Дунав. Според г-н Григоров, ако не се разреши лова и
популацията се увеличи няколкократно, то проблемът ще бъде много посериозен и тогава щетите за царевичните насаждения ще бъдат наистина
сериозни.
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Забраната за групов лов ще засегне около 200 дружинки и още 100, които
могат да ловуват, но без кучета, което означава, че на практика броят на
засегнатите ще бъде около 10 000 души. Освен това наближава и т.нар. брачен
период на прасетата, като тогава има опасност те да мигрират и отвъд Дунава,
преминавайки безпроблемно през реката, което би увеличило многократно
опасността от зараза с африканска чума, което обезсмисля тази заповед.
20. Осветиха новото отделение по трансфузионна хематология към УМБАЛ
„Канев“
вторник 25 септември 2018

Областният управител
на област Русе г-н Галин
Григоров и неговият заместник
г-н Валентин Колев бяха сред
официалните
лица
на
освещаването
на
новото
отделение по трансфузионна
хематология
към
УМБАЛ
„Канев“. То е изградено изцяло
със средства, дарени от фондация „Игнат Канев“ и функционира вече повече от
6 месеца.
Г-н Григоров благодари на г-н Канев за поредното добро дело в името на
жителите на Русенска област.
„Това е един прекрасен жест – не е само една сграда или помещения, това
отделение дава възможност наистина всички да се докоснат до доброто сърце на
г-н Канев. Всичко това доближава хората, работещи в тази болница до една
нормална обстановка, а също помага на пациентите да се чувстват в една поуютна обстановка!“ заяви още областният управител, като пожела здраве и
успехи в начинанията на всички присъстващи.
На събитието бяха още строителният предприемач и дарител г-н Игнат
Канев, председателят на Общинския съвет в Русе и ректор на РУ „Ангел
Кънчев“ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, заместник-кметът по комунални
дейност на община Русе г-жа Наталия Кръстева, както и представители на
медицинското съсловие от региона и страната.
21. Игнат Канев посети областна администрация Русе
вторник 25 септември 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров и
неговият заместник г-н Валентин
Колев се срещнаха със строителния
предприемач и дарител г-н Игнат
Канев.
По време на срещата бяха
обсъдени текущите инициативи на
г-н Канев, като той увери, че ще
продължи да работи за благото на
Русе и региона.
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Срещата е част от програмата за посещение на г-н Канев в България и на
нея присъства и чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, председател на Общинския
съвет и ректор на Русенския университет.
В знак на уважение, областният управител подари на г-н Канев книга за
Левски, която е по спомените на Васил Караиванов, който е първи братовчед на
Апостола и сребърен плакет на Св. Великомъченик Димитър Солунски, който е
покровител и на строителите.
22. Заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група
сряда 26 септември 2018

Заместник областният
управител на област Русе и
председател на Съвместната
българо-румънска земеделска
работна група, г-н Свилен
Иванов откри днес в община
Гостину петото за тази година
заседание на групата.
Преди да се премине
към
предварително
планирания дневен ред, по изрично настояване на г-н Лучиан Корозел,
заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево беше разгледан актуалния и
за двете страни проблем, свързан с Африканската чума. Г-н Корозел изрази
тревога от факта, че в Община Калугерене, намираща се на 35 км. от Гюргево е
открито и овладяно огнище на заболяването.
Г-н Ливиу Флореску, директор на Окръжна дирекция санитарноветеринарен контрол информира участниците, че е намерено и мъртво диво
прасе, пробите от което са положителни. Това поражда още по-голямо
безпокойство предвид факта, че именно дивите прасета са най-опасния
преносител на заразата.
Кметът на община Гостину, г-н Думитру Въкару сподели за мерките
предприети в тяхното населено място за превенция срещу навлизането на
заболяването. Всички входно-изходни точки на общината са затворени, с
изключение на един, на който се извършва дезинфекция на всички преминаващи
превозни среща.
Не на последно място, г-н Свилен Иванов настоя пред румънските си
колеги да са безкомпромисни в действията си, които трябва да се извършват
своевременно в 3 и 10 километровите зони от огнищата.
Той подчерта отново необходимостта да се предприемат спешни мерки за
намаляване популацията на домашни прасета на територията на нашата област,
като и за по-масова информираност на населението.
След обсъждане на темата с Африканската чума, заседанието продължи
по предварително заложения дневен ред.
Представени бяха ангажиментите на членовете на земеделската
кооперация „Присака“ Гюргево, при прилагане на Закона за пчеларството,
Национална програма за пчеларство 2017 – 2019 г. и достъпа до средствата от
ЕС, мярка 6.3, през 2018 г. Темата предизвика интерес в българските участници,
които ще използват някои от добрите практики на своите румънски колеги.
В своята презентация за вредата от изгаряне на стърнища след прибиране
на реколтата, комисар Димитър Павлов, директор на Регионална дирекция
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„Пожарна безопасност и защита на населението“ Русе показа ползите и вредите
от паленето им, санкциите и размерите на налаганите глоби. Като съществени
вреди посочи замърсяване на околната среда, унищожаване на земеделските
земи и предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия.
Заседанието се организира съвместно от Окръжен съвет Гюргево,
Областна администрация Русе и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
23. Връчване на немски езикови дипломи в Дойче Шуле
сряда 26 септември 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев беше
сред официалните гости при връчването
на немска езикова диплома DSD I на
възпитаниците на СУПНЕ „Фридрих
Шилер“.
Събитието
е
част
от
програмата, посветена на „135 години
Дойче Шуле – Русе“.
Учениците имаха честта да
получат своите дипломи лично от
посланика на Федерална Република
Германия в Република България Негово Превъзходителство Херберт Салбер,
под патронажа на който се чества знаковата за училището годишнина.
Г-н Валентин Колев благодари за поканата да бъде част от церемонията
по връчването на дипломите и поздрави ръководството на училището,
преподавателите и младите хора в залата по повод 135 години от създаването
му.
Той изрази увереност, че училището дава прекрасна езикова подготовка,
която отваря вратите на завършилите го за успешна бъдеща реализация в
трудова дейност или по-висока степен на образование.
Той връчи още поздравителен адрес на г-жа Иванова от името на
областния управител на област Русе г-н Галин Григоров, в който се казва:
„Честит празник! Бъдете единни и силни! С доблест и чест продължавайте да
надграждате авторитета на СУПНЕ „Фридрих Шилер!...“.
24. Областният управител се срещна с посланика на Федерална Република
Германия
сряда 26 септември 2018

Областният
управител
на
област Русе г-н Галин Григоров заедно
със своя заместник г-н Валентин
Колев се срещнаха с посланика на
Федерална Република Германия в
Република България Н.Пр. г-н Херберт
Салбер.
Поводът за посещението на
посланика е честването на 135 години
Дойче шуле в Русе.
По време на срещата бяха
обсъдени двустранните отношения
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между България и Германия в област Русе в сферата на икономиката,
образованието и културата.
Също така дискутирани бяха и някои значими за региона и страната
проекти като тези за изграждането на автомагистрала между Русе и Велико
Търново, както и построяването на трети мост над р. Дунав, който да е при Русе.
Споменато беше, че развитието на подобен тип инфраструктура ще насърчи
немските инвестиции и в по-малките общини от територията на област Русе,
където безработицата е по-висока.
Що се касае до образованието акцентът беше поставен върху значението
на дуалното образование и обучението на специалисти, като по този начин би се
подпомогнало и цялостното икономическо развитие.
Не беше подмината и темата, касаеща двустранните отношения между
Русе и Гюргево, които за пореден път бяха посочени за еталон в партньорството
по поречието на р. Дунав.
В края на срещата двете страни размениха протоколни подаръци, а Н. Пр.
Салбер изрази своите отлични впечатления от Русенския регион и увери в
готовността на Германия да засили сътрудничеството си с област Русе.
25. Комуникационната стратегия на територията на област Русе
петък 28 септември 2018

Заместник областният управител на
област Русе г-н Свилен Иванов даде старт на
дейностите, свързани с популяризирането на
европейското културно многообразие. Това се
случи днес в Регионалната библиотека „Любен
Каравелов“, където г-н Иванов откри
изложбата
„Писменото
наследство
на
Европейския съюз в малката графика“. Той
отбеляза, че основната цел на инициативата е
да запознае населението на страната с
традициите на страните членки на Европейския
съюз. Също така заместник областният изрази
надежда, че чрез подобен род мероприятия хората би трябвало да усетят подобре сплотеността, която Европейския съюз дава на хората от страните,
членуващи в него.
Не на последно място, г-н Иванов заяви, че това е първото от поредица
събития, които ще обхванат територията на региона и ще промотират
европейското културно многообразие.
Обособената експозиция се намира в галерия „Библиотека“ на приемния
етаж на Регионалната библиотека и ще остане там до края на месец октомври.
Всеки желаещ ще има възможност да я разгледа и след това. В изложбата са се
включили 96 автора от почти всички държави-членки на Европейския съюз.
Изложбата се осъществява от Областна администрация Русе, съвместно с
Регионална библиотека „Любен Каравелов“, като тя се провежда в рамките на
международния конкурс “EX LIBRIS – EX LITTERA”, който се осъществява за
14-та поредна година. Заместник областният управител г-н Свилен Иванов
имаше възможността да обяви и голямата награда, която отиде при аржентинеца
Маурисио Шварцман. В надпреварата са участвали 373 автора от 72 държави,
като 52 от тях са ученици. Най-малкият участник е 10-годишно момиче от
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Аржентина, а най-възрастният е мъж на 88 години от Словения, който участва за
дванадесети път.
Сред официалните гости беше още генералният консул на Русия в Русе гн Андрей Громов, председателят на управителния съвет на КРИБ Русе г-жа
Милка Трифонова, представители на бизнес организации, както и президента на
Ротари клуб Русе г-н Петър Пенчев.
26. Обсъдиха готовността на област Русе за предстоящия зимен сезон
петък 28 септември 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров заедно със
заместник областният г-н Валентин
Колев, както и с главният секретар на
Областната администрация г-н Симеон
Иванов проведоха 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.
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 всички необходими мерки за реакция
при възникване на кризисни и екстремни обстоятелства на територията на
региона.
По време на заседанието беше обсъдена и гласувана заповед на областния
управител за създаване на организация и предприемане на превантивни мерки за
намаляване на последствията за населението при бедствия, осигуряване
нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването, услугите и
почистването на снежната покривка по пътната мрежа през зимен сезон 20182019 г., както и цялостната подготовка на областта при екстремални зимни
условия.
Освен горепосоченото бяха взети и решения относно предприемане на
необходимите действия за сключване на договори за снегопочистване и/или
зимно поддържане на пътната мрежа, както и създаване на организация за
проверка готовността на договорираната снегопочистваща техника за поддръжка
на Републиканската и общинските пътни мрежи. До 31 октомври кметовете на
общините и директора на Областно пътно управление трябва да предприемат
необходимите действия за сключване на договори за снегопочистване и/или
зимно поддържане на общинската пътна мрежа, както и да създадат организация
за проверка готовността на договорираната снегопочистваща техника за
поддръжка на Републиканската и общинските пътни мрежи. Традиционно
акцент ще бъде поставен и върху своевременното снегопочистване и
осигуряване подход към жилищата на болните на хемодиализа.
В срок до 26-ти октомври ще бъдат уточнени и всички детайли по
създаването на организация за преминаване на аварийни дежурни екипи през
затворени пътни участъци при усложнена зимна обстановка.
Също така до 26-ти октомври е необходимо да бъде сключен договор за
снегопочистване, опесъчаване и почистване в зоната на ГКПП – Дунав мост,
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включително пътническите и товарните терминали, както и прилежащите площи
в района на граничната зона.
27. Русе домакинства есенната национална конференция на Българската
адвокатура
събота 29 септември 2018

Заместник
областният
управител на област Русе г-н Свилен
Иванов приветства участниците в
тазгодишната
есенна
национална
конференция на родната адвокатура.
Той отправи пожелания за
успешна работа по време на форума и
изрази надежда, че ще бъдат
предложени промените в Закона за
адвокатурата и те наистина ще се
случат, тъй като ще са в полза не само
на членовете на адвокатските колегии,
а и на цялото общество. Именно
обсъждането на залегналите в законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за адвокатурата въпроси са акцент в настоящата конференция. Сред
основните въпроси, които ще се бъдат обект на дискусии са обхвата на
адвокатската дейност, адвокатските възнаграждения, адвокатските регистри,
обжалваемостта на актовете на органите на адвокатурата, дисциплинарните
производства и медиацията.
Също така заместник областният управител връчи поздравителен адрес от
името на областния управител г-н Галин Григоров на председателя на Висшия
адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова и изказа благодарност на председателя
на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Русе г-н Людмил Павлов за
отличната организация на конференцията.
Сред официалните гости бяха още заместник-кметът по комунална
дейност на Община Русе г-жа Наталия Кръстева, която също приветства
участниците, председателят, заместник-председателите и почти всички членове
на Висшия адвокатски съвет, председатели и секретари на адвокатски съвети от
България, както и юристи от региона и цялата страна.
Участниците в конференцията получиха и книгата „Алманах на
русенската адвокатура 1908 – 2018“ на Красимир Кънчев, която се издава в чест
на 110-та годишнина на Русенската адвокатска колегия.

22

7000, гр. Русе, пл. „Свобода” 6, ет. 4 и 5.
тел. 082812223, факс: 082 820092
web: www.ruse.bg
e-mail: governor@ru.bg

23

