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1. Русенци отбелязват един от най-значимите християнски празници –
Богоявление
събота 06 януари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров и
заместник
областният
г-н
Валентин Колев участваха в
традиционния
Богоявленски
водосвет,
посветен
на
Йордановден. В словото си към
гражданите и гостите на града г-н
Григоров отбеляза, че дни като
днешния ни карат да бъдем единни
като народ и да се уповаваме на
вярата, да бъдем смирени и да правим добро, тъй като това е единствения начин
да преоткрием Чудото в живота си. Областният управител допълни, че е
необходимо да съхраняваме и предаваме на идните поколения изконните
традиции, които са присъщи за християнина и българина, защото само така
може да пребъде народността ни и ще продължим се доказваме като народ,
съхранил духа на предците си, преминал през изпитанията на историята и
достигнал величие.
Не на последно място г-н Григоров призова, когато се извършва ритуала
по освещаване на бойните знамена да си спомним и да отдадем почит към тези,
които са защитавали родината и продължават да служат в нейно име, като не
забравяме проявеното от тях геройство и чест при прославянето името на
страната ни.
Областният управител отправи пожелания към всички присъстващи и
именници на днешния ден тайнството на християнското триединство да ги дари
с крепко здраве, сбъднати желания и обич.
Началото на тържествата по повод Йордановден започна със сутринна
литургия в катедрална храм „Света Троица“, последвана от литийно шествие до
понтона под хотел „Рига“, където се състоя и официалната част. Тя включваше
още приемане на войсковия строй от началникът на гарнизона, извършване на
водосвет от Н.В.Пр. Русенски митрополит Наум.
Кулминацията на честванията беше ритуала по хвърляне и изваждане на
кръста от р. Дунав, като пръв сред смелите мъже се оказа 23 годишният Теодор
Цветков. Той беше награден с икона на Богоявление от областния управител, а
кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов му връчи хавлия и парична награда.
Също така Негово Високопреосвещенство Наум го дари победителя със
сребърно синджирче с кръстче.

2. В Областна администрация
обсъждаха развитието на ВиК
сектора в областта
вторник 09 януари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров в
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качеството му на председател на Асоциацията по ВиК се срещна с г-жа Малина
Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Срещата се осъществи по нейна инициатива като основната цел беше да бъде
обсъдено на стратегическо ниво регионалното развитие на ВиК сектора.
По време на срещата заместник-министър Крумова
запозна
присъстващите със свършеното до момента по разработването на регионалните
пред инвестиционни проучвания, които са в основата на проектите за
финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. Регионалното
инвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на област Русе,
обслужвана от ВиК оператор – ВиК ООД гр. Русе се разработва въз основа на
договор между Министерството на регионалното развитие и благоустройството
в качеството си на възложител на ДЗЗД „УОТЪР ДИЗАЙН – БКО“ –
изпълнител. Основната цел на този договор е създаване на регионални пред
инвестиционни проучвания, на базата на които се определят параметрите за ВиК
проекти с цел постигане съответствие с националното и европейското
законодателство.
Г-жа Крумова заяви, че бенефициент по проектите по програмата е ВиК
оператора, който ще получи безвъзмездна финансова помощ по Оперативната
програма „Околна среда“. Тя акцентира, че е създадена и отлична организация и
операторът ще работи в активно сътрудничество с Асоциацията по ВиК и
общината, на чиято територията ще се извършват инвестициите.
Ориентировъчната стойност на инвестиционното намерение е около 95 милиона
лева. Предвижда се и подмяната на три действащи довеждащи водопровода с
два нови с приблизителна дължина от 10 км, както и реконструкция и
рехабилитация на водопроводна мрежа с дължина около 61 км., а също и
изграждането на канализационна система в кварталите Средна кула и Долапите.
Също така на предстоящо заседание на ВиК асоциацията ще бъде
гласувана и инвестиционната програма на ВиК Русе за 2018 година, която
предвижда около 3 милиона лева да се инвестират в подмяна на водопроводна
инфраструктура в общините от региона.
В срещата участваха още заместник областният управител на област Русе
г-н Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията г-н Пламен Спасов,
кметът на град Русе г-н Пламен Стоилов с неговия екип и кметовете и
заместник-кметове на общините от територията на областта, управителят на
ВиК оператора г-н Сава Савов, както и представители на „УОТЪР ДИЗАЙН –
БКО“.
3. Бизнесът в готовност да подпомогне професионалното образование
вторник 09 януари 2018

Днес в Зала 1 на
Областна
администрация
Русе се проведе среща с
представители на фирми в
областта
на
леката
промишленост.
Инициативата се организира
от г-жа Миглена Христова,
управител на фирма „МИК –
БГ“ ЕООД, Регионалното
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управление на образованието, Областна администрация Русе и Община Русе.
Предварително бяха проведени поредица от неформални срещи.
Срещата беше модерирана от заместник областния управител г-н
Валентин Колев, като целта на инициативата е обсъждането на готовността на
различните заинтересовани страни за осъществяване на сътрудничество и
набелязването на конкретни мерки в процеса на подготовката и реализирането
на кадри в този бранш, които да отговарят на реалните потребности на пазара на
труда.
По време на срещата бяха представени конкретни искания от страна на
бизнеса, както и готовността за предстоящия държавен план-прием за учебната
2018-2019 г в ПГО „Недка Иван Лазарова“. Конкретна идея, която беше
разгледана е разкриването на нова паралелка с професия „Модист“, специалност
„Бутикови облекла“ както и разширеното изучаване на чужд език по време на
обучението.
От своя страна бизнесът е готов да осъществи поредица от срещи в
училищата от областта, където да се срещне с родители и деца и да промотират
ползите от професионалното обучение в леката промишленост. Също така те се
ангажират с подпомагане на децата с различни социални стимули, които биха
направили обучението още по-привлекателно.
Заявена беше и готовността за провеждане на дуално обучение по
специалност, свързана с моделирането и конструирането на облекло.
Всички участници в срещата се обединиха около становището, че именно
подобен формат на провеждане на дискусии е правилният подход за успешното
сътрудничество между образование, бизнес, държавна и местна власт.
Предвижда се провеждането на подобни срещи с представители на бизнеса от
други браншове в региона във връзка с техните потребности от специалисти.
На срещата участваха още заместник-кметът по хуманитарни дейности на
община Русе г-н Иван Григоров, началникът на РУО Русе д-р Росица Георгиева,
инж. Диана Иванова, директор на Професионалната гимназия по облекло,
представители на фирми в областта на леката промишленост, както и експерти
от Областна администрация Русе и Община Русе.
4. Потребността от специалисти ще се обсъждат на работна среща
сряда 10 януари 2018

По инициатива на Областна администрация Русе, Регионалното
управление на образованието и Община Русе ще се проведе работна среща с
директорите на училищата, извършващи професионално образование и обучение
и представители на различните браншове от бизнеса в региона.
Целта на инициативата е да бъде обсъдена готовността на
заинтересованите страни в процеса на подготовка и реализирането на кадри,
които да отговарят на потребностите на пазара на труда, както и да се набележат
мерки за привличането на ученици, които да продължат своето последващо
образование в професионалните ни училища.
По-рано през седмицата представители на фирми от леката
промишленост също заявиха готовността си за сътрудничество, както и
направиха конкретни предложения към Професионалната гимназия по облекло в
града ни.
Инициираната среща ще се състои на 12 януари 2018 г. от 11.00 часа в
Зала 1 на Областна администрация Русе.
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5. Институции и бизнес в подкрепа на професионалното образование и
обучение
петък 12 януари 2018

Днес в Областна администрация
Русе се проведе работна среща между
представители на държавната и местна
власт, Регионалното управление на
образованието,
директорите
на
училищата, извършващи професионално
образование и обучение и представители
на различните браншове от бизнеса в
региона.
Срещата
води
заместник
областният управител г-н Валентин
Колев. Обединени от обща кауза,
участниците споделиха, че провеждането на тази инициатива е много важно,
защото липсата на подготвени кадри е тема, която стои на общественото
внимание през последните години. Предизвикателствата пред всички
професионални гимназии са отдавна известни – демографската криза и липсата
на ученици, преобладаващата теория за сметка на практиката в обучението,
остарялото оборудване, ниска заинтересованост от страна на работодателите и
почти никакъв интерес от страна на родители и ученици.
По време на оживената дискусия се обсъди необходимостта от
въвеждането на нови професии, съобразени с нуждите на бизнеса, мерки за
повишаване качеството на обучение по съществуващите професии, промяна в
учебните планове и програми, търсенето на индивидуални подходи според
нуждите на пазара на труда, повсеместно предлагане на дуалното обучение,
както и ефективно включване на родителите и бизнеса в този процес.
В срещата взеха участие още г-н Иван Григоров, зам.-кмет на Община
Русе, г-жа Росица Георгиева, началник на РУО Русе, директори, представители
на браншови организации и фирми, експерти от Регионалното управление, както
и от областната и общинска администрации.
В заключение, заместник областният управител подчерта, че диалогът
между всички заинтересовани страни и конкретните предложения и
ангажименти от страна на бизнеса са правилния начин в преодоляване на
негативните тенденции в професионалното ни образование.
Г-н Колев акцентира отново върху полезността от срещата, която няма да
е последна и е стъпка към по-доброто сътрудничество и съвместна работа между
фирмите и професионалните училища в област Русе, които ще бъдат подкрепяни
и на институционално ниво.
6. България официално пое щафетата
на европредседателството
петък 12 януари 2018

Областният
управител
на
област Русе г-н Галин Григоров
присъства
на
официалната
тържествена церемония в Народния
театър „Иван Вазов“, посветена на
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откриването на родното председателство на Съвета на Европейския съюз.
Г-н Григоров използва повода да обсъди с други областни управители
провеждането на разнообразни инициативи, с цел популяризиране приоритетите
и задачите, върху които България трябва да работи по време на
европоредседателството.
В тази връзка за всички институции от Русе и региона са осигурени и
рекламни материали.
Началото на церемонията беше дадено с изпълнение на Националния
химн, а след това министър Лиляна Павлова произнесе встъпителни думи. Тя
постави акцент на това, че България има какво да даде на Европа, започвайки от
уникалната култура, истории, традиции и фолклор стигайки до иновации и
технологии. Официални речи произнесоха още президентът на Република
България г-н Румен Радев, председателят на Народното събрание г-жа Цвета
Караянчева, председателят на Европейския парламент г-н Антонио Таяни,
председателят на Европейския съвет г-н Доналд Туск, председателят на
Европейската комисия г-ж Жан-Клод Юнкер и министър-председателят г-н
Бойко Борисов.
Церемонията продължи с концерт, представящ магията на българския
фолклор.
На събитието присъстваха народните представители от 19-ти МИР Русе и
кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов.
7. Свилен Иванов уважи церемонията за спортист на годината в Русе
петък 12 януари 2018

Днес се проведе тържествена
церемония по награждаване на
десетте най-добри спортисти в Русе
през изминалата 2017 г. в Зала
„Европа“ на Доходното здание.
Сред официалните гости на
събитието беше и г-н Свилен Иванов,
заместник областен управител на
област Русе, който връчи грамота и
плакет на Мирослав Будинов от ФК
„Дунав“ – голмайстор през миналия сезон, с основен принос за четвъртото място
на отбора в първа лига. Футболистът не бе в залата, а от негово име наградата
взе Диян Димов, капитан на ФК „Дунав“.
8. Започват проверки на пешеходните пътеки в областта
сряда 17 януари 2018

Комисия, определена със
заповед на областния управител
на област Русе Галин Григоров,
започва проверки на пешеходните
пътеки в областта.
В тази връзка днес в Зала 1
на Областна администрация Русе
се проведе среща, която беше
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водена от заместник областният Валентин Колев.
Инициативата е породена от зачестилите пътно-транспортни
произшествия на пешеходни пътеки и е в изпълнение на решение, взето на
състоялата се на 21.12.2017 г. работна среща между главния прокурор на
Република България, министъра на вътрешните работи и министъра на
регионалното развитие и благоустройството. Проверките ще обхванат цялата
страна и следва да приключат до края на февруари.
Целта е да се направи оценка на съответствието на пешеходните пътеки с
нормативните изисквания и изготвяне на предложения за отстраняване на
констатираните нередности.
Основни участници в Комисията са представителите на общините в
областта, Областно пътно управление – Русе и Областна дирекция – Русе на
Министерството на вътрешните работи. Представителите на Областна
администрация Русе ще окажат необходимото съдействие при координацията на
участниците, изготвянето на протоколите от проверките и обобщаването на
резултатите от тях.
Проверките ще се извършват по определени критерии като точно ли е
мястото на пешеходните пътеки, сигнализирани ли са със светлинни знаци,
отговарят ли всички те на съответните наредби, има ли ясно видимост на
съществуващата маркировка и др. Особено внимание ще се обърне на
състоянието на пешеходните пътеки в близост до училища и детски градини.
9. Конкурс за постижения в политиката за равнопоставеност между половете
сряда 17 януари 2018

Министерството на труда и социалната политика дава началото на
процедура за присъждане на Отличителен знак за значими постижения в
ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и
мъжете.
Наградата се връчва за първи път и цели да насърчи мениджърските
усилия за постигане на по-добра ефективност и подобряване на политиките в
тази сфера.
Предвидено е да бъдат връчени три награди в три категории: Държавни
институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и
обществени организации и институции.
Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 09.02.2018 г.
Допълнителна информация може да бъде получена от страницата на
Министерството на труда и социалната политика.
10. Жителите на Басарбово отбелязаха Бабинден
събота 20 януари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
уважи честването на Бабинден в
русенското село Басарбово.
В приветствието си към
жителите той благодари за
отправената покана и изрази
задоволство, че настоящият
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празник вече се е превърнал в традиция. Г-н Григоров постави акцент, че
съхраняването и предаването на типичните български традиции е в основата на
формирането националното самосъзнание на бъдещите поколения. „Това е един
от начините всеки от нас да се докосне до бита, присъщ за българина през
определен исторически период“ заяви областният управител. Г-н Григоров
допълни, че раждането и отглеждането на дете е най-благородната кауза. Също
така той поднесе кърпа, сапун и букет на акушерката Надка Узунова, която
дълги години изражда децата от селото.
Празникът продължи с множество песни и хора, а преоблечени жени като
полицаи спираха преминаващите автомобили, шофирани от мъже и в
съответствие с традицията искаха пари.
Сред гостите на събитието бяха още народният представител г-н Пламен
Нунев и председателят на Общинския съвет в Русе чл.-кор. проф. дтн. инж.
Христо Белоев.
Събитието се организира от кметството на Басарбово и Народно
читалище „Св. Димитър Басарбовски – 1902“.
Поздравителен адрес беше връчен на организаторите от името кмета на
община Русе г-н Пламен Стоилов.
11. В „Медика“ също почетоха празника на родилната помощ
неделя 21 януари 2018

Областният управител на област
Русе
г-н
Галин
Григоров
уважи
тържественото честване на Деня на
родилната помощ в УМБАЛ „Медика
Русе“.
В приветствието си към началника
на отделението по акушерство с дейност по
неонатология д-р Александър Рудницки г-н
Григоров изрази надежда ражданията през
настоящата година да бъдат повече в сравнение с предходната и по-малко от
предстоящите през идната 2019 г.
След като беше спазена традицията с ритуалното измиване на ръцете на
шефа на отделението, областният управител подари кърпа, сапун и букет на
старшата акушерка, а на д-р Рудницки кърпа и сапун. Също така г-н Григоров
връчи и поздравителен адрес на д-р Рудницки, в който се казва:
„…Вярвам, че именно чувството за принадлежност към един отбор, към
едно семейство са фундамента за изграденото до момента от всички Вас!..“
По време на тържественото отбелязване на днешния празник беше
почетена и паметта на д-р Емил Панайотов, дългогодишен акушер-гинеколог и
един от основателите на отделението по гинекология.
Сред официалните гости бяха още народните представители от 19-ти
МИР г-жа Светлана Ангелова и г-н Пенчо Милков, зам.-кметът по хуманитарна
дейност на община Русе г-н Иван Григоров, председателят на Общинския съвет
чл.-кор. проф. дтн. инж. Христо Белоев, председателят на постоянната комисия
по здравеопазване и социална политика и дългогодишен акушер-гинеколог д-р
Теодора Константинова, ректорът на Русенския университет проф. д-р Велизара
Пенчева, управителят на лечебни заведения „Медика“ доц. д-р Кирил
Панайотови и много други.
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През изминалата 2017-та година, когато е и основано отделението са
родени 107 бебета, като родилките са предимно от областите Русе, Разград,
Търговище и Велико Търново. Също така през ноември миналата година
търновка е родила първото в България бебе, след направена емболизация на
миоматозен възел на матката.
12. В УМБАЛ „Канев“ отбелязаха Бабинден
неделя 21 януари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
беше част от тържественото
честване на Деня на родилната
помощ в Акушеро-гинекологичния
комплекс към УМБАЛ „Канев“.
В приветствието си към
началника на отделението по
гинекология д-р Георги Хубчев г-н
Григоров изрази задоволство, че за
първи път присъства на празника в
Русенската болница. Той отправи благопожелания и към целия колектив на
отделението, като подчерта, че раждането на дете е изключително благородна
кауза, а хората, които помагат това да се случи са призвани по душа.
След като беше спазена традицията с ритуалното измиване на ръцете на
шефа на отделението, областният управител подари кърпа, сапун и букет на
старшата акушерка Галя Добрикова, а на д-р Хубчев кърпа и сапун. Също така гн Григоров връчи и поздравителен адрес на д-р Хубчев, в който се казва:
„…Делото Ви, отдадено на благородната кауза първи да посрещнеш
новия живот, е достойно за уважение и възхищение! Вярвам, че именно
професионализмът, отдадеността и упоритият труд са в основата на
постигнатото от Вас и колегите Ви!
Честит празник и бъдете горди от възможността да работите в първата
гражданска болница на България!“
Сред официалните гости бяха още народният представител от 19-ти МИР
г-н Пенчо Милков, председателят на Общински съвет Русе чл.-кор. проф. дтн.
инж. Христо Белоев, началникът на отдел „Обществено здраве“ в община Русе гжа Катя Петрова, председателят на постоянната комисия по здравеопазване и
социална политика и дългогодишен акушер-гинеколог д-р Теодора
Константинова, ректорът на Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева,
изпълнителният директор на УМБАЛ „Канев“ д-р Иван Стоянов и други.
През изминалата 2017-та година в АГ комплекса са проплакали 1418 деца,
а от началото на годината до днес 71. Точно
днес на Бабинден са се родили двойка
близнаци и до края на деня са предвидени
още 4 раждания.
13. Откриха новото помещение на фенклуба
на „Дунав“
понеделник 22 януари 2018
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Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговият
заместник г-н Свилен Иванов уважиха официалното откриване на новото
помещение на централния клуб на привържениците на футболен клуб „Дунав“
Русе – „Дунав завинаги“.
Двамата отправиха пожелания към присъстващите за здраве, множество
поводи за радостни изживявания и посрещане на много победи на любимия тим.
Също така те пожелаха на запалянковците дълги години да са все така сплотени
и да помагат на отбора както до сега. Г-н Григоров подари на председателя на
Управителния съвет Андрей Кючуков сребърен плакет на Св. цар Борис
Покръстител.
Сред официалните гости бяха още секретарят на община Русе г-н
Димитър Генков, който връчи на г-н Кючуков икона на Св. Георги Победоносец,
както и част от ръководството на отбора.
Новото помещение се намира на бул. „Цар Фердинанд“ 3А, ет. 3.
14. Дядовден е!...
понеделник 22 януари 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров участва в
тържеството по случай Дядовден в
село Черешево.
В
приветствието
си
към
жителите и гостите той отправи призив
за съхраняване и разпространение на
българските традиции, тъй като това е
сред начините българската култура да
докосне повече сърца, като в същото
време нашият бит ще се превърне в
още по-разпознаваем и по-близък за народностите по света. Не на последно
място г-н Григоров пожела на всички присъстващи здраве и благоденствие, тъй
като днешният празник е свързан с вярвания за здраве и плодородие.
Началото на празника беше дадено от музикално шествие, което
продължи до дома на Дядото на селото. За седма поредна година за дядо бе
избран Марин Колев. След богата гощавка всички отидоха до селската чешма,
където беше извършен ритуалът по окъпване на дядото за здраве. Г-н Григоров и
кметът на Сливо поле г-н Валентин Атанасов традиционно подариха на дядо
Марин кърпа и сапун. Тържествата завършиха с богата културна програма,
включваща множество народни песни и танци.
Обичаят е уникален не само за региона на Русе, но и за цяла България.
Той е измислен преди повече от половин век от Дамян Хаджийски и Милчо
Станчев, докато се оплаквали в местната кръчма как жените се забавляват на
Бабинден и ги пренебрегват. Идеята е била в тържествата да не се допуска
участието на жени, но в крайна сметка в днешно време мъжете разрешили на
жените да се включват.
Основен организатор на събитието е община Сливо поле, а сред
официалните гости бяха народният представител от 19-ти МИР д-р Андриан
Райков, кметът на Сливо поле г-н Валентин Атанасов, заместник-кметовете на
общината, председателят на Общинския съвет г-н Синан Вейсал и кметове на
съседни селища.
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По случай празника поздравителен адрес беше връчен и от името на
кмета на община Русе г-н Пламен Стоилов.
15. Старт на проект за повишаване безопасността в региона Русе – Гюргево
вторник 23 януари 2018

Областният управител на област Русе
г-н
Галин
Григоров
участва
във
встъпителната пресконференция по проект за
повишаване безопасността в региона.
В приветствието си към присъстващите
той подчерта, че настоящият проект е още
едно доказателство за традиционно доброто
партньорство между област Русе и окръг
Гюргево. Също така областният управител
изрази увереност, че и този проект ще е сред
множеството успешно реализирани. Г-н
Григоров заяви, че е радостен, че се дава старт на подобен проект, който е от
съществено значение за управление на риска в трансграничния регион. Той
пожела на всички, работещи по проекта успех и спомена, че след
приключването му нищо няма да е същото, а ще е по-добро.
Основните цели на представения проект са подобряване съвместното
управление на риска в трансграничния регион и повишаване ефективността на
действията между Русе и Гюргево при извънредни ситуации. Също така се
предвижда модернизация на съществуващите пожарно аварийни-спасителни
служби и тяхното оборудване.
През 3 годишния период на изпълнение на проекта ще се осъществят и
работни посещения за обмен на добри практики, както и курсове за
усъвършенстване.
Сред официалните гости на конференцията бяха още главен комисар
Николай Николов, заместник областният управител на област Русе г-н Валентин
Колев, кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов, заместник-председателят на
Окръжен съвет Гюргево г-н Лучиан Корозел, директорът на регионалната
дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в Русе комисар
Димитър Павлов, директорът на ОДМВР Русе старши комисар Теодор Атанасов,
изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили
Ганчева, екипите по проекта от двете страни и много други.
След приключване на пресконференцията областният управител г-н
Галин Григоров и неговият заместник г-н Валентин Колев се срещнаха с гл.
комисар Николай Николов и комисар Димитър Павлов. По време на срещата
бяха обсъдени разнообразни възможности за сътрудничество. Също така от
страна на гл. комисар Николов и от ръководството на Областна администрация
Русе бяха изказани благодарности на комисар Павлов за управлението и
безупречното функциониране на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.
В края на срещата областният управител удостои гл. комисар Николов
със значка за съществен принос в овладяването на риска при бедствия, аварии и
защита на населението в трансграничния регион България – Румъния.
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16. 140 години памет и признателност
неделя 28 януари 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
беше официален гост на мащабна
възстановка по посветена на 140-та
годишнина от Освобождението на
Търговище.
Г-н
Григоров
отправи
призив да не забравяме думите,
водели в боевете освободителите
ни „Мир и благоденствие по цялата
българска земя!”. Той добави още,
че благодарение на инициативи
като днешната българската памет
остава жива и се предава на идните поколения.
Днешното събитие се организира по идея на местния патриотичен клуб
„Възраждане” и в него взеха участие над 150 души от клубовете във Велики
Преслав, Добрич, Шумен, Силистра, Панагюрище, Варна и Русе. Бойното поле
на „Картини от Освобождението на Ески Джумая”, както се нарича настоящата
инициатива, беше около Свещаровата къща и паметниците на ген. Казимир
Енрот и Никола Симов-Куруто – знаменосеца на Ботевата чета.
Сред официалните гости бяха още евродепутат Асим Адемов, народни
представители, областни управители, кметове, както и домакина, под чийто
патронаж се провеждат честванията кметът на община Търговище д-р Дарин
Димитров.
Програмата за утре 29.01.2018 г. предвижда още тържествен ритуал по
издигане на знамената, отдаване на почит пред паметник на ген. Енрот, както и
поднасяне на венци и цветя на „Морената” в кв. „Варош”. По обяд ще бъде
отслужена панихида в храма „Св. Успение на Пресвета Богородица”, като
тържествата ще завършат с празнична заря. Сред очакваните официални лица в
утрешния ден са председателят на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева и
вицеконсулът на Руската федерация в Русе г-н Иван Пивоварчук.
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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
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