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1. Бяла отбеляза 140 години от смъртта на Баронеса Юлия Вревская
понеделник 05 февруари 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев
участва в тържественото отбелязване на
140-та годишнина от смъртта на Баронеса
Юлия Вревская в гр. Бяла. Той поднесе
венец и цветя на паметника на баронесата,
намиращ се на площада в града. Също
така г-н Колев връчи поздравителен адрес
на кмета на община Бяла г-н Димитър
Славов от името на областния управител
г-н Галин Григоров, в който се казва:
„Радостен съм от факта, че чрез
настоящия ритуал скланяме глава и
отдаваме почит към цветето на петербургското общество, към едно нежно и
кротко сърце, не познаващо друго щастие освен да помага на нуждаещите се!...
Позволете ми да припомня трогателните думи на изключителния Тургенев
по повод смъртта й „… болните войници, за които тя се е грижела, докато е
можела да се държи на крака, по ред ставали от заразените си леговища, за да
поднесат към засъхналите й устни няколко капки вода…“!
Горд съм, че на територията на областта се провеждат подобни събития!
Уверен съм, че и занапред ще продължите да работите за културното развитие на
община Бяла!“
Честването продължи с концерт на представителния ансамбъл на
въоръжените сили на Република България.
Сред официалните гости бяха още народните представители от 19-ти МИР
Русе г-жа Светлана Ангелова и д-р Андриан Райков, новият генерален консул на
Руската федерация в Русе г-н Андрей Громов, майор Васил Петров, началник на
сектор във Военно окръжие Русе, кметове на общини от региона, председатели на
общински съвет и други.
2. „Старт на кариерата“ за двама младежи в областна администрация Русе
понеделник 05 февруари 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров и неговият
екип посрещнаха двама младежи по
програма „Старт на кариерата“. Г-н
Григоров ги приветства за избора на
първо работно място и ги увери, че е
правилен, защото ще имат възможност
да работят по реални казуси и в сплотен
колектив. Той подчерта, че участието
им в настоящата програма е съществен
момент, тъй като ще развият своите
професионални компетенции и трудови
навици, което ще е ключов фактор при
установяването им на подходящо работно място. Не на последно място,
областният управител отправи към младите юристи пожелания за следване на
мечтите си и постигане на набелязаните цели.
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Новите колеги Преслава Предова и Борислав Николов, които бяха
одобрени след конкурс, ще работят като младши юрисконсулти за период от 9
месеца. И двамата са магистри по право от Русенския университет, като Преслава
е завършила средното си образование в СУЕЕ „Свети Константин-Кирил
Философ“, а Борислав е възпитаник на Професионалната гимназия по икономика
и управление „Елиас Канети“.
Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за
придобиване на трудов стаж на безработни младежи, като по този начин се улесни
прехода между образование и заетост.
От 2008 г. Областна администрация Русе всяка година назначава младежи
по Национална програма „Старт на кариерата“.
Инициативата дава възможност да се осигури работа в публичната
администрация на младежи до 29 години с висше образование, съгласно
Националния план за действие по заетостта през 2018 г. и е финансирана със
средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
3. Галин Григоров поздрави новия генерален консул на Русия в Русе
понеделник 05 февруари 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров приветства
новият генерален консул на Руската
федерация в Русе г-н Андрей Громов.
Още на 02.02.2017 г. беше
връчен поздравителен адрес от името
на г-н Григоров в Генералното
консулство на Руската федерация в
Русе. Във връченият поздравителен
адрес областният управител изразява
увереност за взаимна работа в посока
развиване
и
надграждане
на
културните и социално-икономически
отношения между двете страни.
В края на поздравителния адрес г-н Григоров отправя призив за
съхраняване близостта и продължаване съграждане приятелството между
народите на България и Русия и занапред.
Между г-н Григоров и г-н Громов предстои среща, на която ще бъдат
обсъдени бъдещи съвместни инициативи и възможности за сътрудничество.
Г-н Громов встъпва в длъжност на мястото на досегашния генерален
консул г-жа Татяна Грушко.
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4. В памет на Диана Николова
вторник 06 февруари 2018

Днес от 10:00 ч. в параклиса на
гробищния парк „Чародейка“ беше
дадена последна възможност за
сбогуване с Диана Николова.
Тя беше дългогодишен служител
в Областна администрация Русе и
председател на Областния обществен
съвет за социално включване на хората
с увреждания в областта.
От името на губернатора на
област Русе г-н Галин Григоров беше
връчен съболезнователен адрес на нейните роднини, в който се казва:
„…Тя беше преди всичко Човек!... Човек, който не пестеше сили и време в
своите благородни начинания!...“.
Съболезнователно писмо беше изпратено и от кмета на община Русе г-н
Пламен Стоилов.
Диана е заемала различни длъжности като счетоводител в завода „Георги
Димитров“, социален работник в сдружение „Смелост“ и като управител на
сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Регионална достъпност”. Също
така тя е инициирала и подкрепяла множество инициативи като фестивала на
хората с увреждания „Светът е за всички”, „Коледата е за всички” и „Великден е
за всички”, както и разработването на редица иновативни социални услуги.
Екипът на Областна администрация Русе изказва своите най-искрени
съболезнования на роднините и близките й.
5. Стартира конкурс за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания
вторник 06 февруари 2018

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на
проекти на тема: “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни,
исторически и спортни обекти за хора с увреждания”.
Основната цел на инициативата е да се осигури достъп до и възможност за
активно използване на културни, археологически, исторически и спортни обекти
от хора с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си
придвижване.
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни,
общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по
българското законодателство, притежаващи или стопанисващи културни,
исторически, археологически, природо-научни, спортни обекти.
Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна
архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание
чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, която може да бъде
намерена на сайта на Агенцията в рубриката „Проекти и програми“.
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните
компоненти както следва:
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи
повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.
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Трябва да се има предвид, че проектите за конкурса се подават в един
оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител, а крайният
срок е до 17:30 ч. на 09.03.2018 г. Проектните предложения се подават в
Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или
по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на
09.03.2018г. Също така могат да се подават и по електронен път при условията и
по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния
електронен адрес на Агенцията – ahu@mlsp.government.bg в срок до 17:30 часа
на 09.03.2018 г.
При необходимост от допълнителна информация може да потърсите
съдействие на следните телефони: 02/931 80 95 или 02/832 90 73.
6. Стартира национално проучване относно необходимите кадри за бизнеса
сряда 07 февруари 2018

Агенцията по заетостта, заедно с областните администрации и социалните
партньори започнаха провеждане на анкета относно потребностите на
работодателите в страната от кадри.
От днес проучването е достъпно както на електронната страница на
Областна администрация Русе в раздел „Важни съобщения“, така и на сайта на
Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила”
и „На фокус”. Крайният срок за попълване на анкетата е до 28 февруари тази
година.
Целта на анкетното проучване е работодателите да изразят директно
мнение и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и
разбира се, за техните характеристики.
Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината –
през февруари и през август. Информацията от анкетите ще се обобщава на
областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт,
национално представените организации на работодателите и синдикатите,
браншови и други организации. Въз основа на събраната информация ще се
определят и по-нататъшните приоритети на областната и националната политика
в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Идеята е, че
анализа на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното
насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване срещането на търсенето
и предлагането на работна ръка.
Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за
насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния
съвет за развитие в 28-те области в страната.
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7. Областният управител проведе среща с директора на регионалната
библиотека
сряда 07 февруари 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров се срещна с
директорката на Регионалната библиотека
„Любен
Каравелов“
г-жа
Теодора
Евтимова.
По време на срещата бяха обсъдени
някои от планираните технологични
нововъведения като внедряването на нов
електронен каталог, отговарящ на всички
световни стандарти за търсене. Също така
бяха дискутирани и възможности за
взаимно
сътрудничество
при
инициирането на разнообразни културни
събития на територията на региона.
Г-жа Евтимова акцентира, че през настоящата година се навършват и 130
години от създаването на библиотеката. В тази връзка тя спомена, че на 12
февруари от 13:00 ч. в сградата на институцията ще бъде извършен водосвет и в
същото време откриване на изложба посветена на историята на библиотеката.
След срещата областният управител разгледа откритата вчера експозиция
„Оръжия и военни предмети от Руско-турската освободителна война“, която ще
бъде отворена за посетители до 10 февруари.
8. Последно сбогом с големия Стефан Шарлопов
четвъртък 08 февруари 2018

Днес от 12:00 ч. в столичния храм
„Св. София“ се състоя поклонението пред
тленните останки на видния български
бизнесмен и патриот Стефан Шарлопов.
Сред стотиците дошли да си вземат
сбогом бяха политици, бизнесмени,
банкери, множество приятели, както и
областният управител на област Русе г-н
Галин
Григоров.
Той
връчи
съболезнователен адрес на близките на
Шарлопов, в който се казва:
„…Имах възможността да го
познавам предимно в качеството му на
учредител на Национално движение „Българско наследство“ и мога да я заявя, че
беше борбен и достоен човек! Човек, който се стремеше да съхранява и предава
на идните поколения както ценностите на културно-историческото наследство на
страната, така и моралната и нравствена устойчивост! Човек на честта и
доблестта! Човек, който съграждаше по-добър свят!...“
В края на църковната служба прозвуча гласа на самия Шарлопов, който
заявява, че е много важно след теб да останат хора и неща, които да показват какъв
си бил и какво си направил.
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Важно е да се отбележи, че Стефан Шарлопов беше не само изключителен
предприемач, но и филантроп, един от учредителите на Национално движение
„Българско наследство“, както и председател на Българския съюз по балнеология
и СПА. Негови приоритети бяха съхраняването и реставрирането на паметници
на културата, както и запознаването българската общественост с културноисторическото и природното богатство на страната.
9. Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината
петък 09 февруари 2018

Днес, в Зала 1 на Областна
администрация Русе се проведе
разяснителна информационна среща,
инициирана от Агенцията по
заетостта. В нея взеха участие
членовете на Постоянната комисия
по заетост към Областния съвет за
развитие на област Русе, експерти от
Областна администрация Русе, както
и омологични представители от
областите Разград, Силистра и
Търговище.
Модератор на срещата беше
заместник областният управител г-н Валентин Колев, а подробна информация
относно стартиралото проучване на потребностите на работодателите в България
от кадри представи г-жа Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по
заетостта“ в Агенцията по заетостта. В работен порядък бе обменена информация
и бяха обсъдени предстоящи действия по провеждане на настоящото проучване.
То се извършва чрез електронен анкетен формуляр, предназначен за
работодателите, който е публикуван на официалния сайт на Агенцията по
заетостта в рубриката: „Проучване за потребностите от работна сила“, както и на
сайта на Областна администрация Русе в раздел Важни съобщения.
Информация: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНЗ, Комисията по заетостта
към Областния съвет за развитие, два пъти в годината следва да набира, обработва
и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на
работодателите от работна сила в областта. Целта е, чрез проучване сред
работодателите във всички области, да се получи реална и конкретна информация
за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри.
Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните
приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на
образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната
стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за
развитие.
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10. Галин Григоров за магистралата Русе – Велико Търново
понеделник 12 февруари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в предаването „Местно
време“ по БНТ 2. Темата е
свързана с двете жалби в
Министерството на околната
среда и водите – от физическо
лице и от неправителствена
организация, които ще забавят
началото
на
процеса
по
строителството на магистралата
Русе – Велико Търново. Важно е
да се отбележи, че водещият
Роман Сушков събира за първи път експерти от различни области с цел детайлен
поглед върху единната кауза, свързана с изграждането на автомагистрала между
градовете Русе и Велико Търново.
Участие в предаването взеха още народният представител Искрен
Веселинов, адвокатът Анатоли Казаков – съпредседател на Партия „Зелените” в
Русе и член на Националния съвет на партията, и доц. д-р инж.Митко Маринов –
автоексперт, преподавател в Русенския университет и дългогодишен ръководител
на катедра „Транспорт”.
Областният управител потвърди, че държавата има готовност и ресурси да
построи магистралата. „Това е най-големият инфраструктурен проект в найновата история за нашия регион. Бих казал, че трябва да тежи на съвестта на
всички, които го спират. Това забавяне ще допринесе за още десетки жертви и
стотици катастрофи” – заяви г-н Григоров.
Той даде показателен пример за всички, които говорят, че България се
забавя в инфраструктурно отношение. „За последните години от 50 проекта с
национално значение 25 са обжалвани, което е допринесло за общо около 35
години забавяне на изграждането на инфраструктурата. От тези 25 обжалвания
няма нито едно спечелено дело от жалващите се”, каза областният управител на
област Русе.
„Във всяко едно населено място бяха проведени обществени обсъждания и
всички имаха възможност да изложат мненията си. Навсякъде с ентусиазъм бе
посрещано изграждането на магистрала наблизо. Знам колко щастливи бяха
например Ценово и Свищов, че най-сетне районът им ще се събуди и че
инвестициите ще имат достъп до него”, поясни Галин Григоров.
Той допълни, че знае добре и за недоволствата на русенските градове Бяла
и на Две могили, че магистралата ще минава малко по-встрани от тях. „Но това се
компенсира от самите пътни възли, които ще бъдат изградени към магистралата.
Те ще дадат по-добри възможности за всички населени места”, уточни областният
управител.
11. Свилен Иванов ще председателства българо-румънската земеделска група
вторник 13 февруари 2018

На 16 февруари 2018 г. в Гюргево ще се проведе заседание на Съвместната
българо-румънска земеделска работна група. Тогава заместник областният
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управител на област Русе г-н Свилен Иванов ще поеме председателството на
комисията за период от 6 месеца.
По време на заседанието ще бъде представен бюлетин за извършената
дейност през 2017 г. и ще се уточнят темите за обсъждане през настоящата година.
Също така ще се разгледат и възможностите за сътрудничество между
институциите с цел превенция незаконния износ на живи животни и намаляване
риска от епидемична опасност.
Традиционно заседанието се организира съвместно от Окръжен съвет
Гюргево, Областна администрация Русе, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и
Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“ - Гюргево.
12. И в Русенско зарязаха лозите!
сряда 14 февруари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
посети село Пиргово, където взе
участие в един от най-древните и
обичани празници в народния ни
календар – Трифон Зарезан. Там
той извърши така нареченото
ритуално зарязване на лозите.
Г-н Григоров поздрави
всички присъстващи като им
пожела здраве и винаги да носят
славата на Пиргово – люлката на
гроздето и виното в нашия
регион! „Нека да почитаме и честваме празника на Св. Трифон, благославяйки
плодородието на земята и човешкия труд. Нека да е благословено виното и хората,
които го произвеждат!“ заяви областният управител. Също така той отбеляза, че
настоящият празник е сред тези, които са се запазили в хилядолетната ни история
и характеризира любовта на българите към земята, която ни е дарила с прекрасно
грозде и божествена напитка с аромат на вечност и слънце. Г-н Григоров допълни,
че създаденото с много всеотдайност вино ни носи радост от живота, усмивката
на приятели и искрата на любовта.
След това областният управител посети частните лозови масиви, които се
гледат и възстановяват от Милен Коев и Станчо Барбуков. Сред основните
сортове отглеждано грозде там са Мускат Отонел, Шардоне, Мерло, Каберне и
Гъмза. Общата площ на отглежданите лозя от Милен Коев и Станчо Барбуков
надминава 150 дка.
Сред официалните гости на днешния празник бяха кметът на община
Иваново г-н Георги Миланов, председателят на Общинския съвет на Иваново г-н
Мариан Драшков и директорът на Областната дирекция по земеделие г-жа
Борислава Братоева.
Двамата заместник областни управители г-н Валентин Колев и г-н Свилен
Иванов също уважиха празника съответно с. Тетово и с. Екзарх Йосиф. Също така
в Тетово бяха и директорът на дирекция „Екология и транспорт“ към община Русе
г-н Георги Игнатов, и директорът на „Паркстрой“ ЕООД Русе г-н Красимир Коев
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13. Областният управител се срещна с новия Руски генерален консул
четвъртък 15 февруари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров се
срещна с новоназначения генерален
консул на Руската федерация в
Русе г-н Андрей Громов.
По време на срещата бяха
обсъдени разнообразни възможности
за сътрудничество предимно на
регионално ниво. Г-н Громов
подчерта значението на развитието
на
все
по-тесни
двустранни
отношения
в
областта
на
хуманитарните,
културните
и
търговско-икономическите отношения. В тази връзка бяха коментирани начини
за сътрудничество предимно в сферата на туризма и винопроизводството.
Още в самото начало на срещата генералният консул подчерта огромната
обща история между двата народа, като заяви, че тя не е само страница в нашето
минало, а символ на близостта между българи и руси.
Г-н Громов отбеляза, че високо цени създадените взаимоотношения и
увери, че сътрудничеството между двете институции ще продължи да се развива
и укрепва. Г-н Григоров също акцентира на необходимостта от съхраняване
близостта и продължаване съграждане приятелството между народите на
България и Русия и занапред.
В края на срещата г-н Громов подари на г-н Григоров картина на модерна
Москва, а от своя страна областният управител подари на консула сребърен
плакет на славянските братя Св. св. Кирил и Методий и албум от Русе.
14. Галин Григоров: „Трудът в развитието на човека и производството…“
четвъртък 15 февруари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
откри регионален форум на тема:
„Дигитализация и бъдещето на
труда – предизвикателства и
възможни решения“.
В приветствието си към
присъстващите
той
изрази
задоволство,
че
за
един
сравнително кратък период от
време Русе отново домакинства
форум, посветен на пазара на
труда. Г-н Григоров отбеляза, че
настоящата среща е продиктувана от предизвикателствата на съвременния трудов
пазар, който перманентно търпи промени, поради изключително динамичната
среда, в която живеем. „Нека да не забравяме, че именно трудът е първото,
естествено и вечно условие за възникването и развитието на човека и на
производството, защото нито едно човешко общество не може да съществува без
труда и съответно без неговите резултати.“ заяви губернаторът. Не на последно
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място той увери присъстващите в по-нататъшното съдействие и подкрепа на
Областна администрация Русе.
По време на срещата бяха изказани множество мнения и бяха представени
презентации относно предизвикателствата пред трудовия пазар, висшето
образование и пригодността за заетост, както и условията на труд в предприятията
на територията на региона. Вицепрезидентът на КНСБ г-н Пламен Нанков заяви,
че в бъдеще в световен мащаб се очаква 400 милиона души да загубят работа в
следствие автоматизацията на труда. Също така той каза, че дигиталният свят, в
чиято ера се намираме изисква много по-сложни умения и компетенции.
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта г-н Драгомир Николов и
неговият заместник г-жа Татяна Пашинова очертаха структурата на пазара на
труда в страната и в региона, като се посочи, че перманентен недостиг на кадри
има за инженери, медицински специалисти и учители.
Що се касае до висшето образование и заетостта, то беше споменато, че
към 2016 г., че малко над 32% са хората с висше образование, като целта на
Европа е този процент да е поне 40%. Особено внимание беше обърнато на
разпределението на висшите училища в страната. Важно е да се спомене, че 75 от
висшите учебни заведения се намират в Южна България. Ректорът на Русенския
университет проф. Велизара Пенчева разгледа и някои теоретични постановки
относно понятието пригодност за заетост. Тя подчерта, че от изключително
значение за добрата реализация на всеки индивид е съвкупност от „твърди“
знания и умения, базови, специфични личностни умения и такива, свързани с
управлението на кариерата. Детайлно се разгледаха и взаимоотношенията между
висшите училища, индивидите, работодателите и държавата. В тази връзка беше
представен и проект на Русенския университет, целящ развиване капацитета за
наемане на безработни и неактивни лица в трансграничния регион Русе –
Гюргево. Също така проф. Пенчева представи и примери за професии на
бъдещето като телехирург, консултант по роботите, геймификатор и дигитален
ключар.
От своя страна изпълнителният секретар на КНСБ г-н Тодор Капитанов
представи част от предизвикателствата пред трудовия пазар, като акцент се
постави върху роботизацията и автоматизацията на работните места, все поширокото навлизане на изкуствения интелект, промяна изискванията уменията на
работещите и организацията на труда. Сред професиите, които се очаква да
изчезнат са офис служители, библиотекари, касиери, продавачи, пощальони,
обущари и много други. Не бяха подминати и темите за намаляване намесата на
държавата в трудовите отношения и договарянето между работодатели и
служители, все по-нарастващата нужда от професионално ориентиране,
разширяването достъпа до уеб - базирани системи за извършване на работа и за
повишаване квалификацията, както и значението на трансграничните форми на
регулиране за предоставяне на работна сила. Все по-приоритетно за
работодателите ще бъде наемането на хора с креативни и разнородни
възможности.
От „Инспекцията по труда“ в Русе представиха основните икономически
сектори в региона, които са металургия, машиностроене и металообработване,
химическа промишленост, текстил и конфекция, хранително-вкусова
промишленост и строителство. Също така беше посочено, че на територията на
област Русе малките предприятия са 91.6%, като заетите в тях са 31.8%, като на
национално ниво картината показва, че 92.6% са малките предприятия, а заетите
са 25.3%. Беше отчетена и инспекционната дейност на Агенцията, като сред все
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още неразрешените проблеми са не обезопасено работно оборудване, полагането
на извънреден труд, не изплащане в срок на трудовите възнаграждения и
допускането до работа на лица без сключени писмени договори.
Сред официалните лица на форума бяха още председателя на Общинския
съвет в Русе чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, представители на общините,
институциите и камарите от региона, както и членове на Комисията по индустрия
и нови технологии. Модератор на срещата беше областният координатор на
КНСБ г-жа Боянка Димитрова.
15. Свилен Иванов: „ще работя до постигане на резултати…“
петък 16 февруари 2018

Заместник областният управител на
област Русе г-н Свилен Иванов пое
председателството на Съвместната българорумънска земеделска работна група за период от
6 месеца. Това се случи днес на редовно
заседание
на
комисията,
проведено
в
Заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево. За
предходното полугодие работната група беше
оглавявана от заместник- председателя на
Окръжния съвет г-н Лучиан Корозел. При
поемането на щафетата г-н Иванов заяви, че ще
работи в същия дух и така енергично както
румънския си колега с цел да се затвърдят и
надградят постигнатите резултати от комисията.
По време на срещата изпълнителният директор на Асоциация Еврорегион
„Данубиус“ г-жа Лили Ганчева представи подробен бюлетин на български и
румънски език за дейността на групата през изминалата 2017-та. Тя посочи, че
през предходната година са проведени общо 7 заседания, от които 4 в България и
3 в Румъния. Г-жа Ганчева отбеляза, че така изготвен бюлетинът дава
визуализирана информация за дискутираните теми и посетените през годината
обекти в трансграничния регион. „Това е една възможност за тяхното
популяризиране и създаване на бизнес контакти. Нещо много важно за всеки един
бизнес…“ заяви изпълнителният директор на Еврорегиона. Също така тя
акцентира и на това, че през 2017-та година е преподписано Споразумение за
партньорство в рамките на Съвместната българо-румънска земеделска работна
група в срок до 2020 г. Освен това бюлетинът предоставя информация за найпопулярните панаири и изложения в областта на земеделието в България и
Румъния, каквито са АГРА – Пловдив и ИНДАГРА в Ромекспо Букурещ, както и
специализирани селскостопански сайтове в двете държави. На днешното
заседание бяха уточнени и одобрени темите, които ще бъдат разглеждани през
настоящата година. От българска страна акцент беше поставен на трансгранични
болести по животните, актуални за Европейския съюз, опрашването на трайни
насаждения и съответно опазването на пчелите, опасностите при палене на
стърнища и производството на зеленчукови и гъбни консерви на територията на
област Русе. От другата страна на Дунав залагат на възможностите за инвестиции
в биологично земеделие, взаимоотношенията между земеделските стопани и
ветеринарно-санитарните власти, развитие на агротуризма, възможности в
земеделието за млади абитуриенти, както и способи за повишаване
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квалификацията на заетите в земеделска дейност, а също и по-широката употреба
на „зелени“ енергийни източници в селското стопанство.
Не на последно място бяха разгледани и механизми за сътрудничество при
незаконен износ на живи животни или епидемична опасност, като за целта се
проведоха дискусии между представителите на Областната дирекция по
безопасност на храните в Русе, Ветеринарна агенция за безопасност на храните в
Гюргево и представители на Гранична полиция от двата града.
В тази връзка беше разгледан вариант за сформиране на съвместен
българо-румънски екип, който ще се свиква в случай на нерегламентиран внос на
живи животни и храни. При засичането на такъв внос без необходимата
документация ще бъдат предприемани мерки за конфискацията и унищожаването
им, както и санкциониране на нарушителите. Предвид посоченото директорът на
Областната дирекция по безопасност на храните д-р. Георги Дяков отчете като
слабост липсата на инсинератор, в който да бъдат изгаряни храните.
Сред участниците в днешното заседание бяха още директорът на Областна
дирекция "Земеделие“ г-жа Борислава Братоева, директорът на Държавен фонд
„Земеделие“ г-н Димитър Кънчев, координаторът за офис Русе на Националната
служба за съвети в земеделието г-жа Деница Гаджева, представители на
Регионална дирекция „Гранична полиция“, заместник-кметове от Две могили,
Сливо поле и Ценово, изпълнителният директор на Бизнес център за подпомагане
на малки и средни предприятия г-жа Катя Горанова, както и експерти от
споменатите институции и техните омологични представители от Румъния.
16. Уникален фолклорен празник в Бабово
събота 17 февруари 2018

Областният управител
на област Русе г-н Галин
Григоров
откри
третия
фолклорен празник „Греяна
ракия и зелева чорба от
старовремската софра” в с.
Бабово. В приветствието си
към жителите и гостите той
поздрави кмета на Бабово г-н
Пламен Пенков за вложените
усилия в подготовката на
днешното тържество и също
така подчерта чувствата на
любов в българина към традициите, свързани със земята, даряващи ни с изобилие.
Г-н Григоров пожела на всички присъстващи здраве и да пазят живи типичните
български традиции.
Началото на празника беше дадено в 11:00 часа на площада пред
читалището, а богатата програма включваше множество изяви на читалищни
групи и клубове за народни танци.
Кулминация в програмата беше провеждането на конкурси за най-блага
греяна ракия, най-вкусна зелева чорба и най-автентична старовремска софра, като
класиралите се на първите три места участници бяха отличени с грамоти и
награди. За първа година беше избран и най-напет юнак.
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Разбира се, всеки дошъл да уважи празника имаше възможност да се
наслади на гозбите, приготвени по автентичните рецепти, завещани от баба
Ханджийка.
Важно е да се спомене, че настоящият празник е уникален не само за
региона, но и за цялата страна.
Сред официалните гости бяха още народният представител от 19-ти МИР
Русе г-н Искрен Веселинов, д-р Андриан Райков, г-н Пенчо Милков и кметът на
община Сливо поле г-н Валентин Атанасов.
Организатори на събитието са Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1927г.”,
кметството и пенсионерската организация в селото.
17. Нов инвестиционен проект на „Доминекс Про“
понеделник 19 февруари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
беше сред официалните гости на
встъпителната пресконференция
по повод стартирането на проект
за
повишаване
енергийната
ефективност на фирма „Доминекс
Про“ ЕООД. Г-н Григоров заяви,
че е радостен от факта, че големи
русенски фирми се обръщат за
финансова
подкрепа
към
европейските
фондове
при
постигане на инвестиционните си
цели, което е още един щрих от ползите за страната ни, породени от членството в
Европейския съюз. Също така той изрази увереност, че това ще допринесе за
успешното развитие на фирмата и съответно просперитета на областта. Не на
последно място губернаторът пожела на собствениците още множество успешно
реализирани проекти.
Целта на проекта е постигането на устойчив икономически растеж за
водещия производител на изделия от метал и метални компоненти и детайли за
интериорно мебелно обзавеждане, който е и доставчик, и износител на едро за
шведската компания за мебели и домашно обзавеждане ИКЕА. Това ще се
постигне чрез инвестиции в ново технологично оборудване с по-висока
производителност, както и чрез въвеждане на система за енергиен мениджмънт.
В тази връзка част от предвидените дейности са придобиване на енергийно
ефективна лазерна машина за рязане на листов материал, 2 машини за тръбно
рязане, 2 роботизирани системи за заваряване и линия за Прахово боядисване.
Освен това ще се наблегне на оползотворяването на отпадна топлинна енергия и
саниране.
Пълното наименование на проекта е „Мерки за енергийна ефективност в
„Доминекс Про“ ЕООД и се осъществява по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020. Общата стойност възлиза на 3 079 061 лв., от
които 1 308 600,91 лв. представляват европейско финансиране, а 230 929,59 лв. са
националното съфинансиране.
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18. Качеството на въздуха в града беше обсъдено при Областния управител
понеделник 19 февруари 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров,
неговият
заместник г-н Валентин Колев, както и
народният представител г-н Искрен
Веселинов, и общинският съветник г-н
Иво Пазарджиев проведоха среща с
директорът на РИОСВ Русе инж. Любомир
Атанасов относно изпълнението на мерки
за модернизация на вентилационната и
аспирационна система на „Монтюпе“
ЕООД.
По време на срещата беше
подчертано, че Регионалната инспекция по
околната среда и водите продължава да извършва непрекъснат контрол върху
дейността на завода, изразяващ се и в текущи проверки. Също така беше
подчертано, че реконструкцията на вентилационната и аспирационна система
вече е в напреднала фаза.
На 12.02. тази година е било предадено предложението на завода за
инсталиране на система за непрекъснат мониторинг на специфичните органични
замърсители, характерни за производствената дейност на „Монтюпе“.
След обсъждане направеното от фирмата предложение, РИОСВ счита, че
следенето само на един от показателите е недостатъчно. Към това твърдение
всички присъстващи на днешната среща изразиха съгласие. Въпреки съгласието
на фирмата да бъде разширен спектъра от наблюдавани показатели, всички,
участващи в срещата акцентираха на необходимостта всички 14 броя специфични
замърсители в производството да бъдат следени.
Важно е да се отбележи, че от РИОСВ са в готовност да направят
предложение до Министерството на околната среда и водите за позициониране на
измервателна станция на подходящо място в близост до предприятието, с цел
непрекъснат мониторинг.
19. 140 години от освобождението на Русе
вторник 20 февруари 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров и заместниците
му г-н Валентин Колев и г-н Свилен
Иванова участваха в тържествата по повод
140-та годишнина от Освобождението на
Русе.
Началото на честванията беше
дадено в храм „Св. Троица“, където беше
отслужена панихида от Н.В.Пр. Русенски
митрополит Наум и свещеници от
Русенската
митрополия.
Последва
възстановка на посрещането на руските
войски в Русе, начело с ген. Тотлебен.
След символичното предаване на сабята и ключовете на града от Селим Паша на
генерала, градът беше огласен от камбанен звън, известяващ свободата на Русе. В
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събитието участваха членове на Национално дружество „Традиция“ от Русе,
София, Шумен, Велико Търново, Трявна, Плевен, Габрово.
След това в Пантеона на Възрожденците беше отслужен благодарствен
молебен отново от митрополита и свещените от русенската епархия в памет
загиналите за свободата на България и бяха поднесени венци и цветя от
присъстващите пред Вечния огън. Церемонията започна с встъпителни думи от
директора на Регионалния исторически музей проф. д-р Николай Ненов, а в чест
на празника слово произнесе кметът на община Русе г-н Стоилов и
новоназначеният генерален консул на Руската федерация в Русе.
В програмата взеха участие още Детско-девически хор „Дунавски вълни“
с диригент г-жа Весела Тодорова и Женска вокална група при ВЧ „Зора“ с
ръководител г-н Вили Икономов. Водещ беше актьорът от ДТ „Сава Огнянов” гн Венцислав Петков, който бе и диктор по време на възстановката.
Сред множеството от официални гости бяха народни представители,
председателят на Общинския съвет, ректорът на Русенския университет проф. др Велизара Пенчева, общественици, жители и гости на града.
20. Официален прием по повод пристигането на новия генерален консул на
Русия
сряда 21 февруари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
и неговият заместник г-н
Валентин Колев уважиха приема
на генералния консул на Русия в
Русе г-н Андрей Громов и на
неговата съпруга г-жа Татяна
Громова. Приемът се проведи
тази вечер в ресторанта на хотел
„Дунав Плаза“ и беше по случай
пристигането на генералния
консул в страната.
Г-н Григоров и г-н Колев
благодариха за поканата и отправиха пожелания към г-н Громов за здраве,
успешен мандат и надграждане ползотворното сътрудничество между двата
народа. Г-н Григоров използва повода, за да подчертае общото историческо
минало между българи и руси като посочи, че съвсем естествено Русия е била
сред първите държави с които България е установила дипломатически отношения
след Освобождението си.
След като на всеки дошъл беше дадена възможността да изкаже своите
поздравления към генералния консул и съпругата му, прозвучаха химните на
Руската Федерация и на Република България.
Специален гост на събитието беше Извънредният и Пълномощен посланик
на Руската Федерация в нашата страна Н. Пр. Анатолий Макаров. Той приветства
присъстващите и подчерта значението на генералните консулства на Русия в
градовете Русе и Варна.
Кратко слово произнесе и новоназначеният г-н Громов, който постави
акцент на това, че е радостен от възможността да работи за развитието на
двустранните отношения между двете държави и то в страна като България,
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където винаги се е усещало приятелското настроение между двата славянски
народа. Последва тост, след който всеки желаещ можеше да поговори и да обмени
виждания с новия генерален консул в приятна и дипломатична обстановка.
Сред множеството официални гости бяха областните управители на
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Силистра, Търговище, кметове на населени
места от споменатите области и от русенския регион, заместник-кметът по
устройство на територията на община Русе г-н Димитър Наков, председателят на
Общинския съвет в града и новоизбран ректор на Русенския университет чл.-кор.
проф. дтн. Христо Белоев, досегашният ректор проф. д-р Велизара Пенчева,
общественици, представители на медиите и бизнес средите и други.
21. Съвместно заседание на комисията по заетост и комисията по образование
сряда 21 февруари 2018

Днес се проведе съвместно
заседание на постоянната комисия по
заетост и на тази в областта на
образованието, младежките дейности
и спорта. То беше открито от
заместник областния управител на
област Русе г-н Валентин Колев.
Днешното заседание беше проведено
в изпълнение на разпоредбите на чл.
142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от Закона за
предучилищното и училищното
образование, във връзка с чл. 52, ал.
1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование да съгласува
предложението за държавен план-прием за учениците, които през учебната
2018/2019 г. ще постъпят в V и в VIII клас в паралелките по профили и професии
в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените
училища на територията на област Русе.
Г-н Колев подчерта необходимостта от взаимодействие между държавните
институции и бизнеса, Регионалното управление по образование и отделните
училища, родителите и обществото като цяло в популяризирането и разкриването
възможностите на отделните професии, издигането престижа им, възможностите
за обучение и възможностите на бизнеса да инвестира в него и да осигури работни
мета на по-късен етап. Изразено беше и мнението, че с настоящия план-прием се
прави първата стъпка в тази посока и че е резултат от проведени предварително
срещи с отделни браншови организации и директори на учебни заведения и с
ясното разбиране, че резултатите ще бъдат видими след няколко години. Също
така беше подчертана убедеността, че е необходимо постоянство за
осъществяване на този процес.
Началникът на Регионалното управление на образованието в Русе г-жа
Росица Георгиева представи структурата на училищната мрежа от средни
училища в региона. На територията на областта средно образование се придобива
в общо 26 държавни и общински училища, от които 13 са професионални
гимназии.
Началникът на РУО-то представи и детайлна картина на разпределението
на училищата по общини, като логично на територията на община Русе има наймного учебни заведения – 2 профилирани гимназии, 5 средни училища и 11
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професионални гимназии. В общините Бяла и Две могили има по едно средно
училище и една професионална гимназия. Във Ветовско структурата е подобна,
където има едно средно училище и още едно отново средно, но с профилирани
паралелки. На територията на община Сливо поле също има едно средно
училище, а в община Борово – едно обединено училище, в което се завършва
първи гимназиален етап, т.е. 10-ти клас. Също така беше представен и броя на
завършващите ученици основно образование през учебната 2017/2018 г., като
общият им брой е 1681.
Акцент в днешната среща беше предложения държавен план-прием за
учебната 2018/2019 г. на територията на община Русе, който предвижда да се
осъществи прием в 55 паралелки, от които 23 паралелки за профилирано
обучение и 32 паралелки за професионално обучение. Идеята е, че така
планираните профилирани и професионални паралелки съответстват на
структурата на средните училища на територията на община Русе. Процентното
съотношение е 42.10% към 57.90% на профилирани гимназии и средни училища
към професионалните гимназии.
Изложената информация в презентацията на г-жа Георгиева цели да
покаже, че броят на планираните в държавния план-прием профилирани и
професионални паралелки е съобразен със структурата на училищната мрежа от
средни училища на територията на община Русе, което осигурява равен достъп на
завършващите основно образование до профилираните и професионалните
училища и осигурява правото им на избор. Така направено предложението е и в
пряка зависимост от резултатите на седмокласниците на националното външно
оценяване и балът за класирането им.
Мотивите на РУО за настоящия план-прием са свързани с постигане на
съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на
община Русе и област Русе, съответствие на предложените професии и
специалности със спецификата на професионалните училища, а също и с
предложените от работодателски организации. Разбира се, се цели съответствие
и на броя на предложените паралелки с броя на учениците, завършващи основно
образование, така че да не се допусне закриване на значителен брой паралелки
след първи етап на класиране, което би довело до невъзможност да се осигурят
места за всички седмокласници в паралелките, които ще се формират, тъй като
за първа учебна година прием в държавните и общинските училища се
осъществява само за ученици от един випуск – завършващи основно образование
в VІІ клас.
Изключително детайлно бяха разгледани и предложенията за нови
професии след 8-ми клас на областно ниво. За община Русе нови предложения са
„модист“ от Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" и
„графичен дизайнер“ от Професионалната гимназия по строителство, архитектура
и геодезия „Пеньо Пенев“.
В края на заседанието бяха гласувани и две решения. Първото беше за
съгласуване предложението за държавен план-прием за учениците, които през
учебната 2018/2019 г. ще постъпят в V и в VIII клас в паралелките по профили и
професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и
обединените училища на територията на област Русе. Второто, касаеше
задължението началникът на РУО-Русе да представи съгласуваното предложение
за държавен план-прием до 1 март 2018 г. на министъра на образованието и
науката . Решенията бяха приети, като 20 бяха „за“, 1 „против“ – представителят
на КРИБ и 0 „въздържали се“.
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В заключение заместник областният управител заяви, че се надява да е
гласувано възможно правилното решение според реалностите, пред които сме
били изправени.
22. Официалната церемония за новия ректор на РУ „Ангел Кънчев“
сряда 21 февруари 2018

Заместник
областният
управител на област Русе г-н
Валентин Колев присъства на
церемонията по предаването на
символичния ключ на Русенския
университет и официалното
встъпване в длъжност на новия
ректор на учебното заведение
чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев.
Г-н Колев поднесе своите
поздравления на новоизбрания
ректор, като му пожела здраве и
увереност, че Русенския университет ще бъде все по-силен в регионален и
национален мащаб. Също така заместник областният управител използва повода
да засвидетелства подкрепата на Областна администрация Русе при
реализирането на бъдещи инициативи.
Сред официалните лица, дошли да уважат събитието бяха още заместниккметът по устройство на територията в община Русе г-н Димитър Наков, както и
членове на академичното ръководство на университета.
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев ще ръководи Русенския университет
„Ангел Кънчев“ до края на мандата си през 2019 г.
23. Комисия начело с Областния управител прие здравната карта
четвъртък 22 февруари 2018

Комисия, определена със заповед
на министъра на здравеопазването г-н
Кирил Ананиев прие здравната карта за
област Русе.
В тази връзка днес в Зала 1 на
Областна администрация Русе се
проведе работна среща, която беше
водена от областния управител на
област Русе г-н Галин Григоров.
Приоритетно трябва да се
отбележи, че броят на практиките и
леглата
се
запазва
съобразно
предходната здравна карта.
По време на срещата беше споменато още, че в лечебните заведение за
болнична помощ в региона работят не малко лекари с научни звания и академични
титли, притежаващи сертификати и удостоверения за извършване на
високоспециализирани и инвазивни дейности, както и професионално
квалифицирани и добре обучени специалисти по здравни грижи. Именно този
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факт позволява на лечебните заведения за болнична помощ от област Русе да
привличат и да бъдат предпочитани от пациенти от съседни на нашата област,
както и от други области на страната. За целта е необходимо да се поддържа
резерв от налични свободни легла по всички специалности за пациенти,
потърсили спешна медицинска помощ, както и за болни, включени в листа на
чакащите за предстоящи интервенции.
Също така беше отбелязано, че на територията на областта има три
многопрофилни болници, две от които са със статут на университетски болници,
извършват диагностична, лечебна и научна дейност и имат разкрити спешни
отделения и отделения с междуобластен статут и отлична акредитация. Тези
болници са база за обучение на студенти и специализанти. В гр. Русе три
специализирани болници осъществяват лечебна дейност в областта на пневмофтизиатрията, кардиологията и физикалната медицина. Акцент беше поставен на
факта, че тези болници, както и Комплексния онкологичен център, Центъра за
психично здраве и Държавната психиатрична болница са в повечето случаи
единствената алтернатива за пациенти от съседни области и предпочитани
лечебни заведения от други области на България.
Не беше подминат и факта, че към настоящия момент Районната
здравноосигурителна каса е договорила увеличение на средствата за първото
тримесечие на 2018 г. в размер на 15% в сравнение с 2017 г., при запазване цените
на клиничните пътеки към момента. Това обезпечава финансово необходимостта
от по-голям обем дейности на тези легла.
По време на срещата беше споменато, че броят на интензивните легла за
територията на областта е 76, терапевтичните са 171, хирургичните 332,
педиатричните 102, акушеро-гинекологичните 84, а тези, които са предназначени
за физиотерапия и рехабилитация са 167. Предвидените легла за дългосрочни и
палеативни грижи са 31, а в психиатричните лечебни заведения са общо 385.
24. Свилен Иванов проведе среща, касаеща опазването на пчелите в региона
петък 23 февруари 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов
проведе работна среща относно
опазването на пчелите и пчелните
семейства при борбата с болести,
неприятели и плевели. В срещата
участваха представители на пчеларите,
земеделските производители, местната
и държавната администрация.
Всяка
от
заинтересованите
страни имаше възможността да изкаже
мнение по въпроса. Като основен
проблем беше посочен прекалено
дългия срок, който се обявява от земеделските производители при пръскане, често
достигащ интервала от 4 – 5 работни дни. Също така представителите на пчелната
гилдия добавиха, че по-полезно би било да бъдат подпомагани и по други начини,
освен познатите финансови механизми. Беше предложено да се дава по един
килограм захар на пчелно семейство и всеки, занимаващ се с пчеларство да има
достъп до оплодени пчелни майки от лицензирани пчелини, над които се прилага
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стриктен ветеринарен контрол. Не беше подмината и темата за необходимостта
от залесяване с върба и акация на пустеещи и неплодородни земеделски земи.
В отговор на всички изложени становища заместник областният г-н
Свилен Иванов пое ангажимент да се изпратят писма до кметовете във връзка с
по-стриктен контрол на пръсканията и с ясния акцент за прецизиране момента
кога да бъдат извършвани тези дейности. Що се касае до помощите и залесяването
г-н Иванов ще се срещне с народния представител от 19-ти МИР Русе д-р Андриан
Райков, който е и член на парламентарната комисия по земеделие и храни. Целта
ще е да се предприемат инициативи, включително и законодателни при
необходимост за предприемане на мерки за подобряване вида на помощите и
залесяването. В тази връзка в едноседмичен срок на официалния e-mail на
Областна администрация Русе governor@ruse.bg всяко заинтересовано лице ще
може да подаде своите въпроси и становища.
25. Проведе се заседание на ВИК Асоциацията
понеделник 26 февруари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров в
качеството си на председател на
Асоциацията по ВиК откри
редовното заседание на общото
събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“
ООД Русе. Г-н Григоров изрази
увереност, че взетите решения и
съответно мерките, които ще бъдат
предприети ще допринесат за
повишаване качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на
жителите от областта.
По време на заседанието бяха единодушно приети годишния отчет за
дейността на Асоциацията на 2017 г., отчета за изпълнението на бюджета и
годишния финансов отчет за 2017 г, както и бюджета за 2018 г. и подробната
инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД-Русе за настоящата година.
Що се касае приемането изпълнението на бюджета за 2017 г. беше
отчетено, че през предходната година Асоциацията по ВиК-Русе е разходвала
средствата предпазливо и пестеливо, с което е дадена възможност при
наложилите се за новата 2018 г. обстоятелства на проверки и приемане на
извършените от оператора инвестиции, да бъде подпомогната дейността на
Асоциацията. Също така стана ясно, че за периода на изминалата година са
направени разходи в размер на почти 37 562 лв., като общата икономия в края на
годината е нараснала с малко над 5 313 лв., а именно 23 355,49 лв.
Освен това за 2018 г. е предвидено разходната част на бюджета да възлиза
на общо 61 160 лв. Очакваната икономия от 5 052,63 лв. в края на тази година е
предвидено да осигури необходимите разходите за първите два месеца на 2019 г.,
т.е. до осигуряването на новото финансиране за следващата година. Предстои и
определяне с участие на Асоциацията на техническата годност на неизползвани
ВиК съоръжения – публична собственост и евентуалното им бракуване. Общото
финансиране на ВиК асоциацията за 2018 г. възлиза на 42 857, 14 лв., като 65% от
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него представляват вноските на общините от региона. Съответно най-голям дял
от вноските се пада на община Русе 19 842,85 лв., а най-малък на община Ценово
702, 86 лв.
На днешното заседание беше приета и подробната инвестиционна
програма на ВиК оператора, възлизаща на 3 295 000 лв., като от о тях 2 215 000
лв. ще бъдат изразходени за инвестиции в доставяне на вода на потребителите,
758 000 лв. са предвидени за отвеждане на отпадни води, а 322 000 лв. ще бъдат
вложени в пречистването на отпадъчните води.
В края на срещата бяха обменени идеи и за подобряване нивото на
комуникацията между представените институции.
В заседанието участваха още заместник областният управител на област
Русе г-н Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията г-н Пламен
Спасов, представители на общините от региона, както и управителят на ВиК
оператора г-н Сава Савов.
26. Галин Григоров участва в среща на Областните управители от страната
понеделник 26 февруари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в работна среща на
областни управители и министри в
гр. Търговище.
Акцент по време на срещата
беше поставен върху въпроси,
касаещи образователната система.
В
тази
връзка
областните
управители
коментираха
с
началника
на
политическия
кабинет на Министерството на
образованието и науката г-н
Николай Стефанов действията по механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На форума бе
представена и междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно
училище“. Предстои софтуерът да бъде предоставен на областните управителите,
като идеята е чрез него те да получават достъп до информация относно това как
институциите работят по споменатия механизъм.
Също така се проведоха множество дискусии, свързани с изготвянето на
новия закон за водоснабдяване и канализация, който предстои да бъде внесен в
Народното събрание до края на лятото.
Освен всички областни управители от страната в срещата участваха и
министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, евродепутатът г-н
Асим Адемов, заместник-министърът на регионалното развитие г-жа Малина
Крумова и началникът на политическия кабинет на министъра на регионалното
развитие г-жа Весела Начева.
Срещата се проведе под егидата на търговищкия губернатор г-н Митко
Стайков в периода 23 – 24 февруари. Тя е част от предходно взето решение за
свикване на предходни заседания, на които да се дискутират актуални въпроси,
свързани с по-добрата координация както между отделните областни
администрациите, така и между тези на централно и местно ниво.
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27. Мартенска изложба обединява изкуството на жени от двете страни на река
Дунав
сряда 28 февруари 2018

Днес в град Гюргево бе
открита изложба по повод 1
Март и Международният ден
на жената - 8 март.
Това е първа съвместна
инициатива на Асоциация
Еврорегион
Данубиус
и
Окръжен музей „Теохари
Антонеску”, след неотдавна
подписаното Споразумение за
сътрудничество и с Регионален
исторически музей Русе.
В изложбата, подредена
в залите на Гюргевският музей, могат да се видят творби на жени от Русе и
Гюргево, с различни професии, превърнали в свое хоби фотографията и
декоративното изкуство. Специален дух на изложбата придават и многобройните
мартеници, ръчно изработени, една обща традиция характерна и за българи и за
румънци.
Официални гости, които уважиха настоящата експозиция бяха заместник
областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов, представители на
Префектура Гюргево, Окръжен съвет Гюргево, различни културни институции,
медии, приятели и ценители на изкуството.
Заместник областният управител изрази своето изключително задоволство
за инициативата, която за пореден път затвърждава плодотворното ни
трансгранично сътрудничество. Подчерта, че се радва на факта, че двама
служители от Областна администрация Русе участват със свои авторски творби в
изложбата. Той подари на авторките по една красива бяла роза, символизираща
настъпващата пролет.
Културното събитие откри г-н Йонел Мускалу, директор на Окръжен
музей Гюргево, който изказа възхищението си от уменията на участничките в
изложбата и пожела днешната да бъде начало на поредица подобни събития:
„Експлозивните три известни гюргевски художнички и трите талантливи
русенки, създаващи красива фотография и декоративно изкуство, са обединили
усилията си, за да докажат, че изкуството няма граници и че вечната женственост
си струва да бъде празнувана не само през месец март, месецът на жените“.
От своя страна, г-жа Лили Ганчева, изп.директор на Асоциация Еврорегион
Данубиус също поздрави участниците, като подчерта, че един от основните
приоритети на организацията е популяризиране на културата, традициите и
обичаите на българи и румънци и тяхното взаимно опознаване. Вече 16-та година
осъществява трансгранично сътрудничество между България и Румъния, зад
гърба си има реализирани многобройни изложби и концерти, доказателство, че
езиковата бариера се преодолява най-лесно чрез изкуството и музиката.
Всички гости имаха възможност да се насладят на прекрасните творби,
както на румънските авторки, така и на българските:
Ники Петрова е завършила Институт за учители по изобразително изкуство
и технологии, преподавател в Основно училище "Братя Миладинови" Русе.
Съавтор в написването на учебници по изобразително изкуство. Участвала е в
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редица международни и национални конкурси, като "Бог е любов", "Казанлъшка
роза", "Малките нашенци", международен конкурс за детски рисунки в Полша.
Радост й носят получените първи места, грамоти и медали. За нея рисуването е
„удоволствие и страст”, а съчетанието им с природните материали върху които
рисува, води до създаването на нещо красиво. Акцент в разнообразните експонати
на Ники Петрова са рисувани върху камък икони, както и мартеници, изработени
изцяло от естествени материали.
Лилия Георгиева, експерт в Областна администрация Русе, определя
фотографията не като професия, а призвание. Харесва ѝ да „запечатва” света
около себе си с фотоапарата. Харесва ѝ да гледа реакцията на хората когато ги
снима .... тяхната суета, притеснение и дори свян. „Светът на фотографа никога
не е скучен, той може да намери красотата в най-простите неща, да покаже това
което другите не виждат, да вдъхне душа и да даде крила”, казва Лилия. В
изложбата могат да се видят прекрасни кътчета от България – Ахтопол, Родопи,
Замъкът в Равадиново: Влюбен във вятъра (в класацията за най-красивите замъци
в Европа, заема четвърто място,
изпреварвайки английският Уиндзор),
Крушунски водопади.
Елица Петкова, също експерт в Областна администрация Русе, обича
фотографията от дете. Хоби ѝ е да пътува и запазва спомените от своите
пътешествия в снимки. Има спечелени две награди от малки фотоконкурси в
родния град Русе.
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