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1. Обръщение на Областния управител по случай деня на Ботев
петък 01 юни 2018

Областният
управител
на
област Русе г-н Галин Григоров се
обръща към всички русенци и жители
на региона по случай 2 юни – Ден на
Ботев и на загиналите за свободата и
независимостта на България:
„Винаги е вдъхновяващо да
следваш една мечта, един идеал, да
бъдеш герой и смело да крачиш към
бъдещето! В нашето ежедневие е
необходимо да има място за миналото!
Когато всеки от нас изучава историята
на България, то той открива
неповторими примери на родолюбие, героизъм, жертвоготовност, достойнство,
хуманизъм, демократизъм, … и всичко това в името на родината! Често се пише
и говори за първите, но в историческите процеси пръв не може да има! Винаги
пред този пръв са наредени цяла редица предшественици! Българската история
познава най-обикновени хора от народа, извършили подвизи, останали в предания
и легенди, надживели столетията! Такива са и хората от народа, съхранили
християнската вяра цели 5 века и така променили хода на историята ние,
българите, запазваме своята народност! Нека пред всички тях, отдали живота си
на идеалите за свобода, братство и равенство, ние чадата на Майка България се
преклоним и отдадем почит!
Нека си спомним как на връх Околчица Христо Ботев сля поезия и мечти в
един чутовен подвиг, кръвта на четниците, водени от поп Харитон, опръскала
стените на Дряновския манастир, телата на хилядите мъченици, люшкали се по
бесилките из цялата страна, смелостта на Кочо Чистеменски, Спас Гинев, Бачо
Киро, Георги Измирлиев и още много други…! Нека знаем, че именно техния
подвиг е в основата на съвременна България!
Позволете ми да припомня думите на Христо Ботев, че „само онзи, който
е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата“! Нека
винаги бъдем ръководени от националния интерес и нека винаги отстояваме
родното!
Честит 2 юни!
Да живее Майка България!"
2. Конференция в Русенския университет на тема противодействието на
корупцията
събота 02 юни 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев беше
сред официалните гости на провелата се
днес научно-приложна конференция на
тема „Проблеми на корупцията в
Република България“.
Връчвайки поздравителен адрес
от името на областния управител, г-н
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Колев благодари на ръководството на Юридическия факултет за отправената
покана за участие. Той изказа увереност в полезността на провеждащата се
конференция и че тя е една малка стъпка за разкриване и допълване на
разбирането за същността на явлението корупция. Заместник областният изрази
надежда, че изказванията ще допринесат за разкриване на причините за
съществуването на корупционни практики и тяхната „хранителна среда“. Г-н
Колев направи сравнение, че успешното лечение на една болест се предпоставя
от правилната диагноза и е необходимо да се лекуват причините, а не следствията
от явлението. Той пожела успех на участниците и ползотворни дебати в борбата
с корупцията.
Сред обсъжданите теми по време на форума бяха анонимната линия за
получаване на сигнали, като форма за противодействие на корупцията в МВР,
новото антикорупционно законодателство, правният статут на новосъздадената
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, ефективността нa МВР при противодействие нa
корупциятa и много други.
На събитието присъстваха още народни представители от 19-ти МИР,
заместник-кметът на Община Русе г-жа Наталия Кръстева, проф. Петя Шопова,
деканът на Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“ доц.
д-р Красимир Димитров, представители на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, заместник
директорът на Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР г-н Павлин
Коджахристов, административният ръководител на Русенска окръжна
прокуратура г-н Георги Георгиев, директорът на ОД МВР Русе ст. комисар
Теодор Атанасов, преподаватели и др.
3. За първи път Русе домакинства годишната конференция на Ротари
България
събота 02 юни 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров беше сред
официалните гости на 11-та годишна
конференция за Ротари Дистрикт 2482
България. Той заяви, че за него е чест и
привилегия да е част от днешното
събитие, събитие, което се провежда за
първи път в Русе. „Поздравявам Ви за
последователността и амбицията за
осъществяването на общата цел – да
върнем вярата в доброто“ заяви
губернаторът. Г-н Григоров подчерта, че
най-важното е приятелството, което е
изградено през годините и ще остане завинаги. Областният управител отправи
пожелания към всички присъстващи за здраве, вдъхновение и сили в борбата за
едно по-добро бъдеще, както и прекрасни спомени от Русе. Той връчи и
поздравителен адрес на дистрикт гуверньора 2017 – 2018 г. доц. д-р Емил Коцев,
в който се казва:

4

„Считам, че съвременния и изключително динамичен свят, изпълнен с
множество предизвикателства изисква съвместното преодоляване на всяка
трудност!“
По време на конференцията, която ще продължи два дена ще бъдат
обсъждани теми, свързани с публичния имидж, както и с развитието на
членството и приятелството. На срещата ще бъде приет и годишния отчет за
изминалата ротарианска година и ще бъде представен бюджета за идната година.
Кулминацията ще бъде избора на управителен съвет за предстоящата 2018/2019
ротарианска година.
Събитието беше открито от парад на клубните знамена от цялата страна,
които преминаха от сградата на Държавната опера до Паметника на Свободата,
където беше поднесен венец и до Доходното здание.
На конференцията присъстваха още заместник-кметът по устройство на
територията г-н Димитър Наков, бивши дистрикт гуверньори, както и ротарианци
от страната и чужбина. Специален гост беше г-жа Лейла Ристели, представител
на Президента на РИ Йън Райзли.
4. Русенци отбелязаха деня на Ботев
събота 02 юни 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
приветства жителите и гостите
на Русе по случай Деня на Ботев
и загиналите за свободата и
независимостта на страната.
Той се обърна към
присъстващите с думите: „Днес
е Втори юни, денят в който
България свежда чело в
едноминутно
мълчание!
Минута мълчание – изпълнена с
печал и гордост, минута,
обединяваща миналото, настоящето и бъдещето, минута, превръщаща ни за
пореден път в едно цяло, в една надежда, в един устрем, минута, посветена на найсветлите пориви на човека, дръзнал да събуди един безправен свят и да съгради
едно ново общество – общество на справедливостта и свободата!...”
Областният управител постави акцент и върху множеството примери на
патриотизъм и жертвоготовност в родната ни история. „Множество са примерите,
които доказват, че българинът никога не е спирал да се бори! Знайни и незнайни
хора от народа реабилитират българина и показват, че той винаги е бранил своята
чест и свобода!...
Затова и 2 юни не е тъжен ден, в който жалим за смъртта за героите. Втори
юни е тържество на българския дух, предаван от поколение на поколение през
годините, извисяван в безчет подвизи пред лицето на врага и смъртта. Днес
честваме безсмъртието на хилядите българи, оставили трайна диря във вечността
с делата си и славната си гибел….“
В края на словото си г-н Григоров отправи призив да пазим нашата
идентичност и силата на българския дух, като отстояваме родното и винаги
помним завета на Ботев.
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След словото на областния управител свещеници от Русенската
митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на Христо Ботев и загиналите
за свободата на Отечеството. В чест на светлата дата беше строена Почетна рота
от Русенския гарнизон, а Общинският духов оркестър начело с диригент Димчо
Рубчев свири празнични маршове.
В програмата беше включено и изпълнение на „Вечеряй, Радо“ от хора при
Фолклорен танцов театър „Найден Киров“.
По традиция тържествената церемония завърши с полагане на венци и
цветя пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение.
Сред официалните лица на днешните тържества бяха още заместник
областният управител на област Русе г-н Валентин Колев, заместник-кметът по
устройство на територията г-н Димитър Наков, народни представители и
общински съветници, вицеконсулът на Руската Федерация г-н Иван Пивоварчук,
командирът на Военно формирование 32420 майор Павлин Илиев, директорът на
ОД МВР Русе ст. комисар Теодор Атанасов, майор Васил Петров, началник на
сектор във Военно окръжие Русе и др.
Водещи на събитието бяха г-жа Таня Цветкова и г-н Любомир Кънев.
5. Управление и подобряване на качеството в Областна администрация Русе
вторник 05 юни 2018

В Областна администрация Русе стартираха дейности по проект
„Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“. Целта е
постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат от
административните дейности на ОА Русе в съответствие с принципите за
цялостно управление на качеството в публичния сектор и най-добрите европейски
практики.
Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на
качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като
използва знанието и възможностите на хората в нея. Чрез CAF (Common
Assesment Frameowrk) администрацията ще получи възможност за допълнително
усъвършенстване на силните страни, както и за набелязване и реализиране на
мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.
Първоначалната фаза на процеса ще продължи шест месеца, а конкретната
цел е оценка на ефективността и ефикасността в работата на институцията. През
втория етап, на база извършената оценка, ще бъдат разработени и приложени
организационно-технически мерки за оптимизиране на определени процеси в
работата на администрацията. Идеята е прилагането на споменатия модел да
подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.
Инициативата се реализира от Института по публична администрация, с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Интегрирането на CAF ще обхване общо 48 администрации до края на 2018 г.,
сред които 20 общини, областни управи, министерства, агенции и други
институции. Предвижда се обучените да бъдат близо 700 души и 40 консултанти.
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6. Рехабилитацията на корабоплавателния път по река Дунав във фокуса на
ИАППД
сряда 06 юни 2018

Заместник областният управител на
област Русе г-н Валентин Колев беше сред
официалните гости на организираната от
Изпълнителна
агенция
„Проучване
и
поддържане на р. Дунав“ встъпителна
пресконференция по проект „Модернизация и
оптимизация на дейностите по рехабилитация
на корабоплавателния път в общия българорумънски участък на река Дунав, чрез
доставка на оборудване“.
В приветствието си към присъстващите той благодари за отправената
покана и отбеляза, че през последните няколко години присъства за пореден път
на презентации по повод стартиране на нов проект от страна на Агенцията, което
е похвално и показва ангажираността за инж. Цонев и екипа му. Г-н Колев заяви,
че е очевидно, че ръководството и служителите на Изпълнителната агенция
„Проучване и поддържане на р. Дунав“ се справят успешно с предизвикателствата
през тях и това, което е направено до момента, както и новите кораби и новите
механизми, които въвеждат за изучаване и поддържане на реката и за
подпомагане на корабоплаването е пример за едно високо европейско ниво.
Заместник областният изрази увереност, че проектът ще завърши в посочените
срокове, като за пореден път Агенцията ще докаже полезността си за
безопасността на корабоплаването по р. Дунав.
Очакванията са чрез проекта да се осъвремени материално-техническата
база на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ за
извършване на дънно удълбочителни работи по корабоплавателния път.
Предвиденото оборудване за закупуване включва драга, плаващи тръби за
транспортиране на наноси, понтон, несамоходен шалан и маневрен кораб, като
чрез тях се очаква да се повиши няколко пъти досегашния капацитет за
извършване на драгажни работи. Идеята е по този начин да се постигне по-голяма
ефективност от навременното драгиране за по-трайно задържане на
необходимите дълбочини при средни и по-ниски водни нива. Основната цел на
проекта е да се създадат условия за премахване на „тесните места“ в найкритичните участъци в българския участък от р. Дунав – част от
Трансевропейския транспортен коридор „Рейнско-Дунавски“, които да доведат
до подобряване на корабоплавателния път, повишаване достъпността до речните
пристанища и осигуряване на безопасност на корабоплаването.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и е на обща стойност 20 632 677.38
лв.
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7. Русе е сред отличниците в кампанията „Да изчистим България заедно”
четвъртък 07 юни 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров участва в
Националната среща на партньорите на
кампанията „Да изчистим България
заедно”, която се проведе вчера вечерта
в столицата и бе организирана от bTV
Media Group.
По време на срещата бяха
връчени и първите годишни призове
„Чиста игра” за принос към каузата.
Областна администрация Русе беше
сред номинираните и получи приза
„Най-много почистени места”. Г-н Григоров благодари за наградата и заяви, че тя
е заслуга на екипа на Областната администрация и на всеки един жител на
региона, който е отделил от времето си и е спомогнал за реализирането на идеята
за една по-чиста природа. Той изрази увереност, че и занапред Областна
администрация Русе ще оправдае доверието на организаторите.
Подобни отличия имаше за още няколко области, а именно Разград,
Търговище, София-област, Пазарджик и Смолян.
Тази година голямото чистене е предвидено за 15 септември, като „Да
изчистим България заедно” ще бъде част от най-мащабната гражданска
инициатива в сета, която ще се проведе едновременно в 150 държави под надслов
“World Clean Up Day”. По този начин се цели поне 5% от населението на
планетата да бъде ангажирано с проблемите, свързани със замърсяването на
околната среда.
Интересен факт е, че през настоящата година заедно с Министерството на
младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Националното
представителство на студентските съвети ще се създадат регионални
информационни кампании. Ще бъде осигурена и възможност на 15 студенти и
представители на активни младежки организации да работят за кампанията, като
те ще бъдат избрани от регионите, в които са родени, живеят, учат или работят.
Миналата година в цялата страна в кампанията „Да изчистим България
заедно” участваха над 300 000 човека, като в Русенска област бяха над 10 000.
8. В Русе откриха паметен знак, посветен на загиналите в холокоста
петък 08 юни 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев беше
сред официалните гости на церемонията
по откриване на паметен знак, посветен
на жертвите на Холокоста.
Той връчи поздравителен адрес от
името на областния управител на област
Русе г-н Галин Григоров на председателя
на Русенската организация на евреите в
България „Шалом“ г-жа Роза Ишах и
благодари за поканата да бъде част от
събитието.
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Г-н Колев се обърна към присъстващите, посочвайки факта, че
откриването на настоящия паметен знак означава, че всички пазят паметта за ония
мрачни и тежки времена преди 75 години, както и за проявения висок морал и
човечност от цялото българско общество, което с усилията на отделни личности,
институции и Българската православна църква е успяло да спаси от депортация
еврейските граждани от българските територии. Заместник областният спомена,
че всички присъстващи само са слушали, гледали и чели за ония времена, но само
тези, които са живели тогава са изпитали ужаса на реалността. Той отбеляза, че
трябва да се помни миналото, да се правят верните изводи и да се вземат
правилните решения за бъдещето. В края на словото си г-н Колев пожела на
всички здраве.
На събитието присъстваха още кметът на община Русе г-н Пламен
Стоилов, заместник-кметът по устройство на територията г-н Димитър Наков,
главният архитект г-жа Живка Бучуковска, Негово Високопреосвещенство
Русенският митрополит Наум, главният секретар на организацията на евреите в
България „Шалом“ г-н Йосиф Меламед, представители на посолството на
Азербайджан и генералното консулство на Русия в Русе, представители на
еврейската общност, жители и гости на града.
9. Галин Григоров беше избран за Областен управител на годината
събота 09 юни 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в годишната национална
среща на Асоциацията на
българските градове и региони.
По време на форума бяха
разисквани множество въпроси,
свързани с предизвикателствата и
възможностите за оптимизация на
политиката за икономическо,
социално
и
териториално
сближаване.
Акцент
беше
поставен и върху значението на
дигитализацията за успешното развитие на общините и регионите.
На конференцията бяха връчени и годишните национални награди на
Асоциацията на българските градове и региони за 2018 г. В категория областен
управител беше отличен г-н Галин Григоров. Той получи почетна грамота и
плакет лично от председателя на Управителния съвет на Асоциацията г-н Найден
Зеленогорски. Областният управител изказа признателност за високото отличие и
заяви, че то е постигнато благодарение на работата на всички от Областна
администрация Русе, както и на подкрепата от кметовете на общините от региона
и областните управители от страната, с които има възможност да работи заедно.
Той изрази и увереност, че Областна администрация Русе ще се развива в крак с
времето и ще оправдае високите очаквания на жителите на областта. Г-н Григоров
пожела успех на организаторите при реализирането на инициативи в името на
просперитета и благоденствието на страната и нейните жители.
Наградата за успешно управление на голяма община отиде при кмета на
Габрово г-жа Таня Христова, съответно успешно управление на средно голяма и
малка община получиха кметовете на Кнежа и Алфатар. Кметът на Асеновград
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получи наградата за културно-историческото наследство, а най-иновативна
община се оказа Пловдив. Като община за пример беше посочена Дряново,
дигитална община за 2018 г. стана Ловеч, а за динамична беше обявена
Благоевград. Цялостен принос в електронното образование получиха Плевен, а за
устойчиво развитие на града беше награден кметът на Бургас.
На церемонията бяха наградени и други общини от страната.
Събитието се състоя на 08 и 09 юни в „Пирин Голф & Кънтри клуб”,
Разлог.
10. Предизвикателствата пред ВИК сектора във фокуса на национален семинар
вторник 12 юни 2018

Главният секретар на Асоциацията
по ВиК – Русе г-н Пламен Спасов беше
сред официалните гости на Националния
семинар „Качество и контрол на
питейните води“.
Той връчи поздравителен адрес от
името на областния управител г-н Галин
Григоров на председателя на Българската
асоциация по водите инж. Иван Иванов.
Г-н Спасов заяви, че провеждането на
подобно събитие на територията на Русе
говори за динамичното и европейско развитие на града. Главният секретар на
Асоциацията посочи, че реформата във водния сектор е резултат както на
усърдието на екипа на „ВиК“ ООД Русе, така и на компетентността на експертите
от ВиК асоциацията. Той постави акцент и върху доброто качество на питейната
вода, бързото отстраняване на авариите, както и сериозната инвестиционна
програма, свързана с изграждането на канализация и помпени станции в
кварталите „Среда кула“ и „Долапите“. Не на последно място бяха посочени и
сериозните инвестиционни намерения на ВиК оператора във всички общини от
региона, като ролята на кметовете също беше отчетена.
По време на двудневния форум ще бъдат дискутирани множество въпроси,
стоящи пред ВиК сектора, сред които и контрола върху качеството на питейната
вода, проблемите на ВиК операторите, възможностите за финансиране, както и
българската позиция по предложените изменения в Директивата за питейните
води.
През утрешния ден участниците ще имат възможност да посетят и
Русенския Музей на водата, а именно помпена станция „Цветница“.
На срещата присъстваха още заместник-кметът по комунални дейности на
Община Русе г-жа Наталия Кръстева, както и представители на министерствата
на здравеопазването, регионалното развитие и благоустройството, околната среда
и водите, а също и на Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК оператори
от страната и др.
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11. Експерти от двете страни на Дунава с общи добри практики в пчеларството
четвъртък 14 юни 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов откри
заседанието на Съвместната българорумънска земеделска работна група,
което се проведе днес в Община Ценово.
Основните въпроси по време на
срещата, които бяха дискутирани бяха
свързани с предизвикателствата пред
опрашването на трайните насаждения и
опазването на пчелите.
От двете страни на р. Дунав
единодушно стигнаха до извода, че от
изключителна важност е поддържането на добро ниво на комуникация между
институциите, земеделските производители и пчелари, най-вече при стартиране
на обработката на посевите с химически препарати. В тази връзка г-н Иванов даде
за пример въведената практика от Областна администрация Русе за провеждането
на ежегодни срещи между администрацията, фермерите и пчеларите преди
периода на пръскане.
Участниците се запознаха и с различните видовете опрашване, както и с
множество примери от практиката. Сред тях беше и т.нар. „синдром на празния
кошер“, характеризиращ се с липса или наличие на много малък брой възрастни
пчели в кошера без да е налице отравяне.
Беше посочено, че за решаването на повечето проблеми на съвременното
земеделие, както и за производството на биопродукти, сред които е и био меда е
необходимо да се приоритизира агроекологията. За тази цел е препоръчително
въвеждането на някои мерки като изграждането на мозайки от култури, които
цъфтят по различно време, запазване на необработваеми терени с естествена или
полуестествена растителност, култивиране на разнообразна цъфтяща
растителност под формата на крайпътни, противоерозийни или ветрозащитни
пояси и живи огради, които да осигурят разнообразен хранителен ресурс както за
медоносната пчела, така и за другите видове опрашители.
По време на срещата беше отбелязано, че една от основните мерки за
изпълнение на горепосочените дейности в България е стимулирането на
биологично отглеждане на трайни насаждения, като основните дейности
допустими при био производството са разписани в НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015
г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020. Заседанието завърши с практическа част
в село Кривина, където бяха посетени кайсиеви масиви на „Агрола екоинвест“
ООД, не третирани с химически препарати.
Не на последно място беше отчетено, че именно в този сектор е особено
резултатно трансграничното сътрудничество. Като примери бяха споменати
съдействието за изкупуване на български мед от румънска страна, взаимните
посещения на изложения на пчелни продукти, закупуването на храна за пчелите
през зимата и още много други.
Сред участниците в днешното заседание бяха още кметът на община
Ценово д-р Петър Петров, директорът на Областна дирекция "Земеделие“ г-жа
Борислава Братоева, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“ г-жа Лили Ганчева, изпълнителният директор на Бизнес центъра за
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подпомагане на малки и средни предприятия г-жа Катя Горанова, представители
на Дирекцията по безопасност на храните в Русе, Националната служба за съвети
в земеделието, представители на браншовите пчеларски организации, както и
експерти от споменатите институции и техните омологични представители от
Румъния.
12. Проверка на мостовите съоръжения в региона
петък 15 юни 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров се запозна на
място с действията на междуведомствената
комисия,
извършваща
проверки
на
състоянието на мостовите съоръжения,
намиращи се на републиканската пътна
мрежа в региона. Той участва в проверката
на моста над р. Янтра при село Кривина.
Обследването включва проверки на
това дали мостовете отговарят на
техническите
изисквания
за
добро
експлоатационно
състояние
на
изправността на отговорните елементи и
детайлите на конструкцията с цел придобиване на първична информация, имаща
превантивен характер. Внимание ще бъде обърнато на обезопасеността,
хидроизолацията, както и дали са налице условия за пешеходен преход, какво е
състоянието на парапетите, налична ли е маркировка и тя отговаря ли на
законовите и подзаконови нормативни актове, както и налице ли са необходимите
пътни знаци, тяхната видимост и състояние.
Обследването ще обхване и това дали е спряно движението по мостовете с
ограничен достъп, които не отговарят на изискванията за експлоатация като пътни
съоръжения. На проверка подлежи и състоянието на емблематичния мост на
Колю Фичето край гр. Бяла, като ще се акцентира на предотвратяването на
злополуки, предотвратяване преминаването на МПС-та и запазването на
недвижимото културно наследство, което е от национално значение.
Междуведомствената комисия се председателства от началника на отдел
„Държавна собственост“ в Областна администрация Русе инж. Огнян Атанасов, а
нейния състав участват представители от Областна управа, Областно пътно
управление и Областната дирекция на МВР.
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13. Дипломати от Европа посетиха за първи път русенска област
събота 16 юни 2018

Посланиците на Литва, Хърватия,
Германия, Португалия, Кипър, Италия,
Словения, Швейцария и България в
Букурещ бяха посрещнати на скалния
манастир „Свети Димитър Басарбовски“ от
областния управител на област Русе г-н
Галин Григоров, народния представител гн Пламен Нунев и кмета на Басарбово г-н
Николай Колев.
След кратко запознаване с историята
на Басарбовския манастир гостите имаха
възможност
да
опознаят
отблизо
традиционния монашески бит и традиции. Те подчертаха, че изключително рядко
може да се види подобно съчетание между природа, културно и исторически
наследство, като повечето от тях заявиха, че за първи път посещават региона.
По време на срещата г-н Григоров отбеляза значението на добрите
международни взаимоотношения за напредъка на всяка страна. Той подчерта, че
освен традиционните икономически връзки е необходимо да се поставя акцент и
върху културното наследство, като това би допринесло за популяризирането на
културата на всяка държава пред света, а също и за развитието на туризма. Не на
последно място, областният управител покани дипломатите да посетят отново
Русе за по-дълъг период и да се запознаят с неговото уникално културноисторическо наследство.
Инициативата беше организирана от Посолството на Република България
в Букурещ и е във връзка с родното председателство на Съвета на Европейския
съюз.
14. Извънредно заседание на Областната епизоотична комисия
понеделник 18 юни 2018

Днес, 18.06.2018 г., се
проведе заседание на Постоянно
действащата междуведомствена
областна епизоотична комисия.
То беше водено от г-н Свилен
Иванов, заместник областен
управител на област Русе.
Повод за свикване на
заседанието са констатираните
четири огнища на Африканска
чума по свините в община
Тулча, Румъния и спешната
необходимост от предприемане
на мерки за предотвратяване разпространението на заболяването на територията
на нашата страна.
От Областна дирекция по безопасност на храните представиха информация
относно начина на разпространение и рисковете от африканската чума по
свините.
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Предмет на заседанието беше и актуалната епизоотична обстановка,
свързана със заболяването Инфлуенца по птиците.
С цел предпазване и недопускане възникване и разпространение на
заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците на
територията на област Русе, Областна дирекция по безопасност на храните в гр.
Русе ще бъде приведена в състояние на повишена епизоотична готовност. Също
така ще се извършва постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на
мерките за биосигурност в птицевъдните и свиневъдните обекти. Ще бъдат
провеждани заседания на областната и общинските епизоотични комисии.
Бяха набелязани и специфични мерки относно превенцията на
Инфлуенцата по птиците и Африканската чума по свинете.
Относно предотвратяване разпространението на Африканската чума по
свинете беше взето решение за незабавно информиране на обслужващия и
официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, промяна на
здравния статус, поведение и изменения, открити по вътрешните органи при
първична обработка на отстреляните диви свине. На заседанието беше гласувано
още да бъдат предприети засилени мерки за проследяване движението на
домашни свине и по-строг контрол на личния багаж на пътници, идващи от страни
с установена африканска чума. Да се изготвят и връчат предписания на
собственици на свиневъдни обекти за стриктно спазване на мерките за
биосигурност. Да се изготвят и връчат предписания на собственици на
предприятия за производство на фураж за извършване на дезинфекция на
превозните средства, предзначени за транспорт на фураж. Решено беше още
незабавно да се информират кметовете по населени места и да бъдат запознати с
актуалната епизоотична обстановка и др.
Във връзка с неразпространение на грипа по птиците се реши недопускане
излизането на птици извън дворовете на стопаните и контакт между домашни и
диви птици и съхраняване на фуража в закрити помещения.
15. Конфедерацията на независимите синдикати в Русе с нов офис
вторник 19 юни 2018

Областният управител на област
Русе, г-н Галин Григоров беше сред
официалните гости в откриването на
новия офис на Конфедерацията на
независимите синдикати в Русе, който
се намира на ул. Пирот 16.
Домакини на събитието бяха г-н
Пламен Димитров, президент на КНСБ
и г-жа Боянка Димитрова, областен
координатор на РС на КНСБ Русе.
Откриването уважиха още г-н Пламен
Стоилов, кмет на община Русе, г-н
Драгомир Николов, изпълнителен
директор на Агенция по заетостта, г-жа Янка Такева, председател на Синдиката
на българските учители, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на РУ „Ангел
Кънчев”, много представители на институции, синдикалисти и гости.
Областният управител подари на г-жа Димитрова дърворезба,
изобразяваща картата на България и пожела много бъдещи успехи.
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Лентата на новия офис прерязаха г-н Пламен Димитров, г-н Галин
Григоров и г-н Пламен Стоилов.
16. Втория том на историческото изследване за училище „Христо Ботев“
четвъртък 21 юни 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров беше сред
официалните гости на представянето
на втория том на книгата „Жива
традиция“ с автори г-н Румян Ганчев и
г-жа Ренета Рошкева. „Радостен съм от
факта, че русенската общественост има
възможност да научи повече за
историята на една от най-старите и
елитни образователни институции не
само в региона, но и в страната!“ заяви
г-н Григоров. Той отбеляза, че книгата
е още един повод за гордост на всеки
русенец, защото в нея могат да бъдат намерени множество примери за достойни
личности в обществения живот на Русе и България. Областният управител
благодари за положения труд на г-жа Ренета Рошкева и сподели, че всеки, който
е познавал г-н Румян Ганчев ще го запомни като прекрасен човек, човек на
доблестта и човек, който с изключителен професионализъм и отговорност е
влагал цялата си енергия за развитието на Русе и региона.
Изданието е продължение на първия том и обхваща периода от 1950 до
2010 г.
На представянето на книгата присъстваха представители на Община Русе,
на културни и образователни институции от региона и от Румъния, бивши
директори и възпитаници на гимназията, както и директорът на Гюргевския музей
г-н Йонел Мускалу.
Събитието се проведе вчера вечерта в Регионалния исторически музей.
17. Румънски опит в управлението на Европейски проекти
събота 23 юни 2018

Екип от Областна администрация
Русе, начело със заместник областния
управител на област Русе г-н Свилен
Иванов участваха в Наставническа
програма за обучение в гр. Гюргево.
По време на обучението бяха
детайлно представени дейностите и
функциите на институциите от окръг
Гюргево. Акцент беше поставен и върху
подготовката,
изпълнението
и
осигуряването на устойчивостта на
множество реализирани европейски
проекти в областта на околната среда,
регионалното развитие и трансграничното сътрудничество. Сред дискутираните
проекти бяха такива относно изграждането на интегрирана система за управление
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на твърдите отпадъци, възстановяването, модернизацията на инфраструктурата и
устойчивото туристическо развитие на историческото и природно наследство в
Комана, както и ефективното управление на съвместната система за намеса при
извънредни ситуации в трансграничния регион.
Специално внимание беше отделено и на презентацията за дейността на
Асоциация „Ерорегион Данубиус“, която беше представена от нейния
изпълнителен директор г-жа Лили Ганчева.
В програмата беше включена и практическа част, където всеки имаше
възможност да се запознае на място с резултатите от проектите.
В Наставническата програма участваха и представители на община
Ценово.
В края на обучението всеки от участниците от българска и румънска страна
получи сертификат за участие.
Събитието се проведе в периода 18.06 – 22.06.2018 г.
Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за
трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна
администрация Русе“, финансиран по програма Interreg V-A Румъния – България.
Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна
администрация Русе и Община Ценово.
Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и
ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални
инвестиции и зелена енергетика.
18. Заместник областният Свилен Иванов стана трети на русенския хиподрум
неделя 24 юни 2018

Заместник областният
управител на област Русе г-н
Свилен Иванов спечели
трето място в клас аматьори
на
Квалификацията
по
прескачане на препятствия от
календара на Българската
федерация по конен спорт.
Той, както и победителят г-н
Стефан Ангелов и г-н Атанас
Атанасов, който зае втора
позиция, получиха медалите
си от областния управител гн Галин Григоров. Областният приветства победителите, като им пожела здраве,
сили и все повече победи в един от най-красивите спортове. Той заяви още, че
развитието на спорта трябва да бъде приоритет особено за подрастващите и те
трябва да бъдат насърчавани да спортуват все по-активно.
В инициативата се включиха коне и ездачи от Северна България.
Надпреварата беше организирана от клубовете по конен спорт „Истър“ и
„Екустре“.
Събитието се проведе на 23-ти юни 2018 г. на тревния плац на Хиподрум
Русе.
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19. Заседание на регионалния съвет за развитие на северен централен район
вторник 26 юни 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в съвместно заседание на
Регионалния съвет за развитие на
Северен централен район и
Регионалния
координационен
комитет към него.
По време на заседанието
членовете на Регионалния съвет
обсъдиха и одобриха годишния
доклад за наблюдение на
изпълнението на Регионалния
план за развитие на Северен
централен район (2014-2020 г.) за 2017 г. Докладът съдържа информация за
общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на
национално, местно и регионално ниво, постигнатия напредък по изпълнението
на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на
индикаторите за наблюдение, действията, предприети от регионалния съвет за
развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на
регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване
на резултатите от наблюдението.
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми –
членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в
съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните
програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и
предстоящи процедури.
В края на заседанието, областният управител на област Габрово г-жа
Невена Петкова – председател на настоящия форум, предаде председателството
на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто
шестмесечие на 2018 г. на областния управител на област Силистра г-н Ивелин
Иванов. За заместник-председател беше избран д-р Юлиян Найденов, кмет на
община Силистра и представител на общините от област Силистра с мандат от
01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.
Заседанието беше водено от областния управител на област Габрово г-жа
Невена Петкова, а участие в него взеха представители на министерства, общини
и организации на работодатели, работници и служители на национално равнище,
както и областните управители от Северен централен район.
Настоящата среща се проведе днес в сградата на Община Габрово.
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20. София събра консерватори и реформисти от цяла Европа
сряда 27 юни 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в изнесено заседание на
групата
на
Европейските
консерватори и реформисти.
Акцент в програмата е
поставен върху последиците от
миграцията
за
европейските
страни. Основната теза, около
която присъстващите се обединиха
по този проблем е, че е необходима
нова европейска политика спрямо нелегалните емигранти, която да е изцяло
съобразена с волята на гражданите. От съществено значение е и отпускането на
допълнителни средства за страните, които са външна граница на Европейския
съюз, така че да се подпомогне пресичането на нелегалната имиграция. В същото
време беше посочено, че на хората, които наистина бягат от война трябва да се
оказва пълно съдействие.
Събитието се провежда в София и ще продължи до 29 юни, като сред
темите, които ще бъдат обсъждани са още присъединяването на Западните
Балкани към ЕС и ролята на България в този процес, опита от родното
председателство на Съвета на ЕС, сигурността в региона и по-нататъшното
функциониране на Европа след Брекзит. Политическият консерватизъм и нуждата
от него през XXI век също ще бъде обект на дискусии, както и възможностите за
засилване на двустранното сътрудничество в икономически, културен и социален
план.
Сред участниците на настоящия форум са заместник министърпредседателят по обществен ред и сигурност и министър на отбраната г-н
Красимир Каракачанов, съпредседателите на парламентарната група на
Европейските консерватори и реформисти в Европейския парламент г-н Саид
Камал и проф. Ришард Легутко, родните евродепутати г-н Ангел Джамбазки и гн Николай Бареков, както и евродепутати и министри от страната и чужбина.
21. Вицепремиера и министъра на регионалното развитие на Румъния
петък 29 юни 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров и
неговият заместник г-н Валентин
Колев се срещнаха с вицепремиера и
министър на регионалното развитие
и публичната администрация на
Румъния г-н Паул Станеску.
Акцент по време на срещата
беше поставен от г-н Григоров върху
ползите от изграждането на нов мост
над река Дунав при Русе за
цялостното развитие на двете
страни, поради все по-нарастващото
значение на транс европейските транспортни коридори VII и IX, увеличения
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търговски обмен между двете държави и ежедневните километрични
задръстванията в района Русе – Гюргево.
Не на последно място вицепремиерът г-н Паул Станеску посочи като добър
пример активното сътрудничество между окръг Гюргево и област Русе. Той
подчерта, че многократно е изразявано становище от страна на двамата министър
председатели, че третият мост над реката е необходимо да бъде при Русе и
Гюргево, като в същото време може да се почерпи опит от Унгария и да се
изградят още множество мостови съоръжения над Дунав, които да осигурят
максимално добра свързаност между България и Румъния, защото р. Дунав ни
обединява и в същото време е вътрешна граница за Европа и всеки европейски
гражданин трябва да ползва възможностите, които тя предоставя.
В тази връзка предстоят и няколко скорошни срещи между премиерите на
България и Румъния.
Срещата се провежда и в контекста на края на родното и предстоящото
румънско председателство на Съвета на ЕС от началото на идната 2019 г.
Не беше подмината и темата за необходимостта от целогодишно
използване на пълния корабоплавателен капацитет на р. Дунав, като основна
транспортна артерия за страните от Източна и Централна Европа.
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7000, гр. Русе, пл. „Свобода” 6, ет. 4 и 5.
тел. 082812223, факс: 082 820092
web: www.ruse.bg
e-mail: governor@ru.bg

20

