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1.

Нова услуга ще бъде предоставяна от Областна администрация Русе
сряда 02 януари 2019

Областна администрация Русе информира жителите на Русе и
региона, че считано от 01 януари 2019 г. удостоверяването с “APOSTILLE” на
документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от
областните администрации в Република България, вместо от Министерството на
външните работи (МВнР).Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от
МВнР през 2017 г за подобряване на административното обслужване и намаляване на
административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на
Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация
на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.), с който се допълва
Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да
издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от
кметовете и общинските администрации.
2.
Държавният план-прием,защитените специалности и професиите с
очакван недостиг на специалисти ще бъдат обсъдени на предстоящо заседание
сряда 02 януари 2019

На 07.01.2019 г. (понеделник) от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна
администрация Русе ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по
заетост и Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и
спорта.Фокусът ще бъде поставен върху организирането на дейностите за планиране и
утвърждаване на държавния план-прием в региона за учебната 2019/2020 г., както и
върху представянето на постановление № 111 на Министерски съвет от 25.06.2018 г.,
с което са утвърдени Списък със защитените от държавата специалности и професии и
Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на
труда.Заседанието се организира по инициатива на Регионалното управление на
образованието.
3.
Русенци почетоха един от най-значимите християнски празнициБогоявление
неделя 06 януари 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев
участва в традиционния Богоявленски
водосвет.
В словото си към гражданите
и гостите на града той отбеляза „Всички
ние днес сме се събрали тук, като
участници в Богоявленския водосвет,
който е олицетворение на единството на
вярата, държавата и армията“. Г-н Колев
сподели и част от историческата
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фактология, свързана с ритуала. Сред фактите, които посочи бяха, че в България този
ритуал се прилага с приемането на християнството след 855 година и се е извършвал
през цялата история на българската държавност.
„В историята е известна битката при Тревненския проход през 1190 година,
една от първите години на утвърждаване на Втората българска държава, в която цар
Иван Асен I побеждава войските на император Исак I Ангел. Това събитие е отразено
от византийски хроникьор по следния начин: “Българското племе се възгордяло, понеже спечелило голяма плячка, а също така и най-ценните императорски знаци... и самия императорски кръст. Макар един от свещениците да го бил хвърлил, те го намерили в реката. Той бил направен от злато, а в средата си имал частица от светото дърво, на което бил прикован Христос“.
Именно този кръст е използван през всичките години на съществуването на
Втората българска държава при провеждането на ритуала в старопрестолната столица
Велико Търново – на брега на р. Янтра. Този ритуал е съпътствал българската войска
в героичните й победи по време на Балканската, Междусъюзническата, Първата и
Втората световна война. Днешният почит към този ритуал продължава да
символизира единството на вяра, държава и армия!“ допълни още той.
Заместник областният управител се обърна към присъстващите офицери,
сержанти и войници с думите „Гответе се упорито и всеотдайно да оправдаете
очакванията на гарант и защитник на териториалната цялост и държавността и носете
в сърцето и душата си вярата, смелостта, храбростта и жертво готовността на нашите
предци.“
Също така той поздрави жителите и гостите на Русе, като отправи пожелания
да пазим вечна признателност и благодарност към готовността за саможертва на
поколения български войници, загинали за вярата и държавата България!
Традиционно, 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 началника на гарнизона и
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 Пламен Атанасов.
Заместник областният управител го награди с икона, изобразяваща Св. Богородица
Троеручица, като в двата долни края бяха изобразени Св. пророк Йоан Кръстител и
Св. Николай, архиепископ Мирликийски, Чудотворец. От своя страна кметът на
община Русе г-н Пламен Стоилов му връчи хавлия и парична награда, Негово
Високопреосвещенство Наум дари победителя със сребърно синджирче с кръстче.
Тази година, желаещите да извъдят първи кръста от ледените води на р. Дунав при
Русе бяха общо 16.
Сред присъстващите бяха още народният представител от 19 МИР д-р Андриан
Райков, председателят на Общинския съвет и ректор на Русенския университет чл.
кор. проф. д.т.н Христо Белоев, заместник-кметът на община Русе по устройство на
територията г-н Димитър Наков, общински съветници, началникът на Военното
окръжие в Русе полковник Цанко Недев, неговия заместник майор Васил Петров,
командирът на Военно формирование 32420 майор Павлин Илиев и др.
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4.
Дейностите по планиране и реализиране на план-приема в региона се
обсъдиха в Областна администрация Русе
понеделник 07 януари 2019

Днес, 07.01.2019 г., се проведе съвместно заседание на Постоянната
комисия по заетост и Постоянната комисия в областта на образованието, младежките
дейности и спорта, което беше водено
от заместник областния управител на
област Русе г-н Валентин Колев.Той
приветства инициативата, че още в
първите дни на новата година се
провежда настоящата информационна
среща, която е по инициатива на РУО и
благодари,
че
са
се
отзовали
представители на заинтересованите
страни.В дневния ред на заседанието се
разгледаха
организирането
на
дейностите
за
планиране
и
утвърждаване на държавния план-прием в региона за учебната 2019/2020 г., както и
постановление № 111 на Министерски съвет от 25.06.2018 г., с което са утвърдени
Списък със защитените от държавата специалности и професии и Списък на
специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.Бяха
презентирани, разработените от Министерството на образованието правила за
планиране и реализиране на държавния в план-прием в 8-ми клас неспециализираните
профилирани гимназии, средните и обединени и училища. Правилата те целят
подпомагане на образователните институции при осъществяването на политиките в
сферата на образованието за преструктуриране на приема по профили и професии в
посока на STEM профили и технически и ИТ професии, съгласно прогнозни целеви
стойности за 2019-2020 учебна година на областно ниво, както и повишаване
процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални
гимназии и паралелки с професионална подготовка – с минимум 2 процентни пункта
за учебна година (базова стойност – реализиран държавен план-прием за учебната
2018/2019 г.).
Предмет
на
правилата
са
информационните,
организационните,
административните и комуникационните мерки, които се предприемат от
институциите в системата на образованието и заинтересованите страни в изпълнение
на нормативната уредба и политиките в сферата на образованието. В тази връзка беше
посочено, че до 15 януари трябва да приключи подготовката и планирането на приема,
а до месец април тази година той трябва да бъде утвърден.Всички присъстващи се
обединиха около мнението, че трябва да бъдат синхронизирани действията в посока
на един балансиран и отговарящ на потребностите на пазара на труда план-прием,
въпреки неблагоприятната демографска тенденция.Началникът на Регионалното
управление на образованието д-р Росица Георгиева за пореден път призова
работодателските организации за активно партньорство с училищата от региона.
Като следваща точка от дневния ред, експерт от РУО представи Постановление
№ 111, като беше отбелязано, че ролята на работодателите е от изключително
значение, както при определянето на специалностите в план-приема, така и да се
осигури последваща обезпеченост на профила на професиите на съответния
бизнес.Броят на учениците към 10.12.2018 г. спрямо същия период на предходната
5

година е с 21 по-малко, т.е. 1660 към 1681. Към посочения момент трябва да се
планира броя на паралелките по различни профили, професии и специалности.В хода
на дискусията, директорът на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ г-жа Диана
Иванова отбеляза, че стремежа на всички е да се работи в посока избягване
конфронтацията между профилираните и професионалните училища, защото на
пазара на труда има нужда от всяка една специалност.
В края на заседанието заместник областният управител г-н Колев подчерта, че
всички ние сме в началото на един изключително труден процес по планирането и
реализирането на план-приема в област Русе. Усилията и мерките, които държавата и
заинтересованите страни предприемат във всички възможни посоки за един е поуспешен и полезен план-прием, който ще даде ефект в следващите 4 – 5 години.
5.
60 милиона евро е очакваната сума за сектор „пчеларство‘‘ през
новия програмен период
сряда 09 януари 2019

Експерти от Областна администрация Русе участваха в пчеларския
форум „Спри и сподели“, който се провежда за втора поредна година. Неговата цел е
да даде възможност пчеларите да обменят опит по между си относно
предизвикателствата на терен.По време на срещата стана ясно, че за сектор
„Пчеларство“ за България през следващия програмен период се очаква да бъдат
отпуснати 60 милиона евро, като за сравнение до сега сумата се е равнявала на 36
милиона евро.Акцент сред обсъжданите теми по време на форума, който ще продължи
днес и утре в зала „Европа“ на Доходното здание, ще бъдат възможностите за
развитие на успешно пчеларство при настоящите условия и перспективата за това в
новата Обща селскостопанска политика, както и практиката при нужда от спешни
действия при нерегламентирани растително-защитни мероприятия за постигане на
положителен резултат.През утрешния ден се очаква да бъде подписана и приета
съвместна декларация на пчеларите, участващи в срещата, като идеята е тя да стане
част от предложението на България пред органите на Европейския съюз за бъдещото
на Общата селскостопанска политика.Форумът беше открит от народния представител
от 19 МИР д-р Андриан Райков, а негов домакин беше
председателят на сдружение „Пчелари Русе“ г-н Иван
Кънев.
В събитието участваха още директорите на
Областна дирекция „Земеделие“ г-жа Борислава Братоева,
на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гжа Анета Карагьозова, както и на Дирекцията по
безопасност на храните в Русе д-р Георги Дяков.

6.
За втора поредна година правителството ще отличи значимите
постижения в политиката за равнопоставеност между половете
сряда 09 януари 2019
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Министерството на труда и социалната политика стартира процедура
за набиране на кандидатури на институции и организации за присъждане на
Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката
по равнопоставеност на жените и мъжете.
Наградата ще бъде връчена за втори път
и цели да насърчи управленските 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 11.02.2019 г.
Допълнителна информация може да бъде получена от интернет страницата на
Министерството на труда и социалната политика на следния уеб
адрес: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1576&lang=.
7.
Областният управител се обяви за удължаване периода на груповия
лов на диви свине
сряда 09 януари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров счита, че към
момента е необходимо да се удължи периода за извършване на групов лов на диви
свине. Евентуалното прекратяване на лова до втората неделя на месец януари, така
както трябва да е според Закона за лова и опазване на дивеча, т.е. на 13-ти този месец,
би било предпоставка за бързото разпространение на заболяването Африканска чума
по дивите свине в страната при евентуалното навлизане на болестта на територията на
България.Подобен тип мярка ще сведе до минимум опасността от разпространението
на заболяването, а при евентуално такова ще ограничи обхвата й максимално, поради
това, че при отстрелване на дива свиня се взема проба от убитото животно както за
трихинелоза, така и за африканска чума. Освен това по този начин популацията на
диви прасета на територията на страната ще се ограничи максимално.Не по малко
важно е да се отбележи, че това е и единствения начин за локализиране на възникнали
огнища.Становището е базирано на данни от румънската власти, които в началото на
2019 година са обявили наличието на няколко огнища от заболяването в
непосредствена близост до границата с България, както и случая в района на
Силистра.
В тази връзка областният управител е в контакт както с представители на
Българската агенция по безопасност на храните, така и с народни представители като
идеята е да бъдат предприети законови промени с цел свеждане до минимум риска от
разпространението на африканската чума.
Г-н Григоров е в постоянна връзка и с всички останали заинтересовани страни,
както и с властите от Румъния и при необходимост ще бъде свикан кризисен
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щаб.Областният управител апелира и към всички стопани, които все още имат
прасета, отглеждани при домашни условия, те да бъдат незабавно унищожени като
превантивна мярка.
В същото време продължават и мерките на Дунав мост за недопускане на внос
на продукти от свинско месо
8.

Избраха топ спортистите на Русе за изминалата година
петък 11 януари 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев беше
сред официалните гости на 47-то издание на церемонията „Спортист на годината“.
Той връчи поздравителен адрес на главния редактор на вестник „Утро“ г-н
Младен Любенов от името на областния управител г-н Галин Григоров, в който се
казва:
„….Радостен съм от факта, че тази своеобразна традиция се е запазила
толкова дълго! Вярвам, че с присъщите Ви професионализъм, отговорност и
принципност ще продължите да работите все така активно за развитието на Русе
и региона!...“.
По време на церемонията кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов,
неговият заместник по хуманитарните дейности г-н Иван Григоров, председателят на
Общинския съвет и ректор на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо
Белоев, както и главният редактор на
„Утро“ г-н Младен Любенов и спортният
журналист г-н Георги Христов наградиха
10-те най-добри спортисти на Русе за
изминалата 2018 година.
Големият победител се оказа
състезателката по свободна борба Биляна
Дудова, която е балкански шампион и
световен вицешампион, а също така е и с
две европейски титли, втората и третата
позиция бяха отредени за бокса, съответно
за Стойка Петрова и Севда Асенова.
Стойка Петрова е световен вицешампион и европейски шампион, а Севда Асенова е
европейски вицешампион. На 4-то и 5-то място бяха класирани Стилян Гроздев и
Ангел Русев, които са състезатели по вдигане на тежести. Габриела Димитрова, която
е европейски бронзов медалист по бокс зае 6-та позиция, а след нея на 7-мо място се
нареди волейболистът Костадин Стойков. Християн Стоянов, който е български
параатлет и европейски шампион в бягането на 1500 метра беше класиран 8-ми в
надпреварата за спортист на годината на Русе, а на девета позиция беше избрана
полуфиналистката по лека атлетика на европейското за жени Инна Ефтимова.
Десетото място беше отредено за боксовият състезател Радослав Росинов, който е и
европейски шампион за юноши.
За най-добър приложник беше избрана Никол Павлова, а за най-добър треньор
Павел Сяров.
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9.

Руската общност в Русе отпразнува новата година
неделя 13 януари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров отправи
поздравления към Руската общност в региона по случай настъпването на Руската нова
година.
Във връчения поздравителен адрес от негово име на председателя на Руския
клуб в града г-жа Мевлюха Станчева се казва:
„Приемете пожеланията ми към всички Вас за крепко здраве, множество
мигове щастие, късмет и удовлетвореност от постигнатото през годините!
Уважаема госпожо Станчева,
Вярвам, че с присъщите Ви професионализъм, отговорност и принципност ще
работите все така активно за обогатяването и развитието на българо-руските
отношения!...
Радостен съм, че днешното събитие се е превърнало в традиция за
Русенската общественост!...”
Символичният домакин и водещ на вечерта, а именно г-жа Мевлюха Станчева,
по-известна само като Маша Станчева, благодари на талантите от Общинския детски
център за култура и изкуство, които всяка година допринасят за празничното
настроение. Всички малчугани получиха подаръци, а присъединилите се Дядо Мраз и
Снежанка раздадоха късмети за Новата година. Празничната програма продължи с
много песни и танци, като включваше още изпълнения на клуб за спортни танци
„Настроение”, Тамбурашки оркестър „Русе”, както и на Фолклорния ансамбъл
„Русчуклийче”. В програмата се включиха още добре познатия на русенци дует
Мартин и Васил Сиромахови от Детска вокална група „Слънце”, триото Марина, Ева
и Габриела, които изпълниха „Нова година”, а също и Марчело Петров, който зарадва
присъстващите с песента „Арлекино”.
Сред официалните гости на тържеството, което се проведе вчера вечерта в
хотел „Дунав Плаза”, бяха генералният консул на Русия в Русе г-н Андрей Громов,
заместник-кметът на Община Русе по хуманитарни дейности г-н Иван Григоров,
който връчи и поздравителен адрес на г-жа Маша Станчева от името на кмета г-н
Пламен Стоилов, общински съветници и представители на бизнеса.

10. Русе ще посрещне уникална изложба,посветена на Търновската
Конституция
сряда 16 януари 2019

Областният управител г-н Галин Григоров се срещна с началника на
отдел „Държавни архиви“ в гр. Русе г-жа
Стефка Маринова.
Поводът беше подготовката на
предстояща изложба, посветена на 140
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години от Учредителното събрание приело Търновската конституция и възстановило
България като самостоятелна държава на картата на Европа.
Експозицията ще включва 40 пана с висока резолюция, които ще останат в
града в периода от 19-ти до 26-ти февруари, като веднага след това заминават за
Разград.
Изложбата, която ще се осъществи във фоайето на Доходното здание, ще
представи моменти от работата върху Търновската конституция, както и развитието
на конституционния процес на фона на историческите събития, които го следват.
Идеята е по този начин да бъде изразен респекта и подкрепата на институциите
към принципите и целите, заложени от Учредителното събрание в изграждането на
модерна, демократична и правова държава, обявена с приетата на 16 април 1879
година Търновска конституция.
Събитието се осъществява съвместно от Народното събрание на Република
България, Областна администрация Русе и Държавна агенция „Архиви“, както и с
подкрепата на Община Русе.
Предвидено е всички областни градове да се включат в инициативата.

.
11.

Правнукът на Ботев посети Областната управа
сряда 16 януари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров се срещна с
правнукът на великия поет и революционер Христо Ботев и председател на
Общонародна фондация „Христо
Ботйов“ г-н Боян Ботйов.
По време на срещата двамата
дискутираха
възможностите
за
съвместно
сътрудничество,
изразяващо се в провеждането на
общи инициативи не само в
русенския регион, но и в страната.
Необходимо е да бъде
отбелязано,
че
споменатата
фондация е единствената неправителствена организация, която работи за запазване на
паметта и творчеството на поета, а също поддържа и родовата къща на даскал Ботьо
Петков в Карлово, превърната през 1995 г. в музейна експозиция. Също така
организацията връчва и ежегодни национални награди и открива паметници и
паметни знаци на войводата и негови съратници в България и чужбина.
Дейността на фондацията е насочена изцяло към укрепване на символите на
националната ни гордост чрез увековечаване образа на един от най-светлите герои в
нашата история, както и на възрожденските дейци, свързани с него.
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Освен споменатото по-горе, фондацията предоставя и възможност на всеки
желаещ да си закупи книги, свързани с творчеството и делото на Христо Ботев.
Не на последно място беше коментирана и възможността за изграждане на
паметник на Ботев в Русе.
12. В Русе учредиха организацията за управление на дунавския
туристически район
петък 18 януари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговият
заместник г-н Валентин Колев участваха в Учредителното събрание на Организацията
за управление на Дунавския туристически
район.По време на срещата бяха
официално
приети
решението
за
учредяването на организацията, както и
нейния
устав.На
участниците
в
заседанието
беше
представен
и
индикативен план за дейността на
новоучреденото
сдружение.
Сред
основните дейности, които се предвиждат
са разработване и прилагане на
маркетингова стратегия на Дунавския туристически район, подпомагане дейността на
туристическите центрове, както и тази на областните управители и на кметовете на
общините при реализирането на стратегии и програми за развитие на туризма чрез
становища и предложения, както и създаване и поддържане на база данни за туризма.
Също така се предвижда осъществяване на обмен на информация, стандарти и добри
практики, подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни
системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на
Дунавския туристически район.Не на последно място бяха коментирани и
възможностите за организиране на срещи със заинтересованите страни и
представителите на туристическия бранш в района, както и неговото представяне на
национални изложения и поне на едно международно.
Ще бъде изготвен и календар на Дунавския туристически район, включващ
акценти от културната и събитийната програма на всички членуващи организации.
Необходимо да бъде отбелязано, че Областна администрация Русе е един от 28те учредители, в т.ч. 17 общини, 6 областни администрации, 3 туристически
сдружения, вписани в Националния туристически регистър, Русенския университет
„Ангел Кънчев“ и 1 професионална гимназия.За председател на новосъздадената
организация беше избран кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов, а негов
заместник стана кметът на Свищов г-н Генчо Генчев.
Инициативата се проведе днес в зала „Европа“ на Доходното здание.
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13.

Борбата с африканската чума отново беше на фокус в Русе
петък 18 януари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в
среща-дискусия относно възможностите за превенция на Африканската чума по
свините и тенденциите за това в Европейския съюз.За пореден път г-н Григоров се
обърна към присъстващите народни представители г-н Пенчо Милков и г-н Георги
Стоилов с призив да предприемат действия и да внесат промени в заключителните
разпоредби в Закона за лова и опазване на
дивеча и да удължат периода за лов на
дивите
свине.
Той
отбеляза,
че
многократно е изтъквал причините за това
и че ако предложената мярка не влезе в
сила, то при проникване на заразата в
България,
страната
ще
„пламне“
изключително бързо. „Долна инсинуация
е, че по друг начин може да бъде
предотвратено разпространението на
Африканската чума“ заяви още областният управител.
По време на срещата, в която участваха и директорът на Дирекцията по
безопасност на храните в Русе д-р Георги Дяков, както и неговият омолог в Гюргево
д-р Ливиу Флореску, а също и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“ г-жа Лили Ганчева, беше отчетена перфектната координация между
институциите от двете страни на реката за недопускане на заболяването на българска
територия.Специално внимание беше отделено и на актуалната епизоотична
обстановка в северната ни съседка, като беше посочено, че към момента има 303
населени места от 19 окръга, където е констатирана Африканска чума по свините, а
общият брой на огнищата е 1153. Броят на заразените диви свине е над 650, а броят на
умъртвените домашни прасета е над 364 000. На територията на окръг Гюргево към
момента има 26 огнища в населени места. Също така и при 15 диви свине е
потвърдено заболяването. Само в префектура Гюргево броят на умъртвените домашни
прасета е 1000.
Събитието, което се проведе днес в Зала 1 на Областна администрация Русе,
беше организирано от г-н Момчил Неков, който е член на Комисията по земеделие и
развитие на селските райони към Европейския парламент.
14.

В УМБАЛ „Канев“ спазиха традицията и отбелязаха бабинден
понеделник 21 януари 2019

Заместник
областният
управител на област Русе г-н Валентин
Колев беше част от тържественото
честване на Деня на родилната помощ в
Акушеро-гинекологичния комплекс към
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УМБАЛ „Канев“.В приветствието си към началника на отделението по гинекология
доц. д-р Георги Хубчев заместник областният отправи поздравления към лекарите и
акушерките и изрази убеждение, че всички те имат възможността да работят добре,
така както са го правили досега. Също така той пожела залите и детските легла да
бъдат пълни и дори да не им стигат.
След като беше спазена традицията с ритуалното измиване на ръцете на шефа
на отделението, г-н Колев подари кърпа, сапун и букет на старшата акушерка Галя
Добрикова, а на д-р Хубчев кърпа и сапун. Също така той връчи и поздравителен
адрес на д-р Хубчев от името на областния управител г-н Галин Григоров, в който се
казва:
„…Пожелавам Ви крепко здраве, множество мигове щастие, късмет и
удовлетвореност от постигнатото през годините! Продължавайте с достойнство и чест
да следвате пътя, който сте избрали, път отдаден на благородната кауза първи да
посрещате новия живот!Уверен съм, че и занапред ще продължите да отдавате
необходимите енергия и време за развитието на акушеро-гинекологичната помощ в
региона!...“
Сред официалните гости бяха още народните представители от 19-ти МИР г-н
Пламен Нунев и г-н Пенчо Милков, ректорът на Русенския университет и председател
на Общинския съвет чл.-кор. проф. дтн. инж. Христо Белоев, кметът на Община Русе
г-на Пламен Стоилов, председателят на Общото събрание на РУ „Ангел Кънчев“
проф. д-р Велизара Пенчева, както и общински съветници. През изминалата 2018
година са се родили общо 1327 деца, което е с 91 по-малко от 2017-та година. Общият
брой на преминалите жени през родилния комплекс е 4655, като са извършени малко
над 1600 операции. Броят близнаци за 2018 година е 31 двойки. С няколко повече в
сравнение с 2017-та са и непълнолетните майки – общо 40, като дори днес една от
родилките е на 15 годишна възраст.
15. В УМБАЛ „Медика“
също
почетоха
празника
на
родилната помощ
понеделник 21 януари 2019

Заместник областният
управител на област Русе г-н Валентин
Колев се включи и в 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 и екипа му г-н Колев изрази увереност, че
специалистите от отделението ще влагат цялата си енергия в тази високо благородна
професия. Също така той пожела на всички да са здрави и успешни във всяко свое
начинание.След като беше спазена традицията с ритуалното измиване на ръцете на
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шефа на отделението, заместник областният управител подари кърпа, сапун и букет на
старшата акушерка, а на д-р Рудницки кърпа и сапун. Също така г-н Колев връчи и
поздравителен адрес на д-р Рудницки от името на областния управител г-н Галин
Григоров.
Сред официалните гости бяха още народните представители от 19-ти МИР г-н
Пламен Нунев, г-н Искрен Веселинов и г-н Пенчо Милков, кметът на община Русе г-н
Пламен Стоилов и неговият заместник г-м Иван Григоров, ректорът на Русенския
университет и председател на Общинския сътвет чл.-кор. проф. дтн. инж. Христо
Белоев, председателят на Общото събрание на РУ „Ангел Кънчев“ проф. д-р Велизара
Пенчева, управителят на лечебни заведения „Медика“ доц. д-р Кирил Панайотов и
много други.
През изминалата 2018-та година в УМБАЛ „Медика Русе“ са проплакали 194
бебета, което е почти двойно в сравнение с 2017 г., когато броят на новородените е
бил 107. Момченцата са 95, а момиченцата 99. Най-голямото бебе тежи 4385 гр., а
най-малкото едва 1850 гр. Близнаците са шест двойки. Също толкова е броят и на
заченатите след инвитро. Недоносените бебета са 17, като всички са се развили добре.
Повечето родилки са от Русе, но не липсват такива и от съседните области като
Разград, Силистра, Търговище, Велико Търново и др. Най-младата майка е 17, а найвъзрастната на 43 години.
16.

Средно по шест апостила на ден се издават от Областна управа в Русе
вторник 22 януари 2019

Деветдесет и два апостила върху документи за чужбина бяха издадени от
началото на годината в Областна администрация Русе.Това е нова административна
услуга, която от началото на тази година се извършва от областните администрации и
касае само документи по гражданско състояние, издадени от общинските
администрации от типа: акт за раждане, удостоверение за семейно положение,
удостоверение за наследници и др. Досега услугата се извършваше в Министерството
на външните работи и децентрализацията й е в улеснение на гражданите, на които не
се налага да пътуват повече до столицата,
като по този начин им се спестяват време
и разходи, което от своя страна води до
подобряване и на административното
обслужване. В областните администрации
се издават заверки-апостили не само на
документи, издадени от общините в
съответната област,
а от
цялата
страна.Първият издаден апостил от
Областната
управа
е
бил
върху
удостоверение за семейно положение на гражданин от Русе.
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От услугата са се възползвали и жители на други населени места, извън област
Русе, като първи са били от Свищов с удостоверение за семейно положение. В
Областна администрация Русе са заверили за чужбина удостоверение за раждане на
силистренски гражданин, както и удостоверение за граждански брак на жител от
Стара Загора.Най-масово подаваните заявленията за поставяне на апостил в
Областната управа в Русе са за семейно положение, постоянен адрес, както и актове за
раждане.
Необходимо е да бъде отчетено, че документите, които притежават апостил, са
освободени от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са
страни по Хагската конвенция от 1961 година. Гражданите е нужно да знаят, че
издаваните от общините документи трябва да бъдат със специален печат, без който не
може да бъде направена заверката. За тази цел трябва да информират общинските
служители, че документът им е необходим за представяне в чужбина.Всеки, желаещ
да получи подобен тип заверка трябва да подаде заявление по образец в
Информационния център за административно обслужване на Областна
администрация Русе.
Таксата, която е необходимо да бъде платена от днес от всеки, заявил услугата
е 5 лв.
17. Ден след Бабинден отново е
Дядовден!
вторник 22 януари 2019

Областният
управител
на
област Русе г-н Галин Григоров участва в
тържеството по случай Дядовден в село
Черешево.Той отправи пожелания към
жителите на селото за здраве и късмет, а
също и в бъдеще да намират още множество поводи да бъдат заедно, да са единни и да
са радостни. „Продължавайте все така с борбен дух и нестихващ ентусиазъм да
спазвате традициите, защото който не знае миналото и който не се съобразява с него,
той не може да мисли за бъдещето!“ допълни още областният управител.
Началото на празника беше дадено от музикално шествие, което продължи до
дома на Дядото на селото. За девета поредна година за дядо бе избран Марин Колев.
Поради това той получи и грамота от областния управител за принос в съхраняването
на българските традиции. След богатата гощавка в къщата на избраника 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 цялата страна. Той е измислен преди повече от половин век
от Дамян Хаджийски и Милчо Станчев, докато се оплаквали в местната кръчма как
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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
разрешават на жените да се включват.Основен организатор на събитието е община
Сливо поле, а сред официалните гости бяха още заместник-кметовете на община
Сливо поле, председателят на Общинския съвет г-н Синан Вейсал, както и кметове на
съседни селища.
18. Отпускане на заем на стойност от три милиона лева и
кандидатстването по европейски проект за изграждане на ВИК инфраструктура
ще бъдат обсъдени в петък
сряда 23 януари 2019

На 25.01.2019 г. (петък) от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация
Русе ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
По време на заседанието ще бъде подписано Допълнително споразумение към
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по повод
участието на оператора в процедура за безвъзмездна финансова помощ за изграждане
на ВиК инфраструктура за гр. Русе, в т.ч. кварталите „Средна кула“ и „Долапите“, по
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
Също така се очаква да бъде дадено и съгласие на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, Русе за изтегляне на заем в размер на 3 милиона лева с цел
реализиране на инвестиционно намерение за подмяна на довеждащ водопровод от
помпена станция I-ви Подем до село Борисово, захранващ съответно Сливо поле и
Борисово.
Срещата ще бъде водена от областния управител на област Русе г-н Галин
Григоров в качеството му на председател на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД – Русе
19. Намаляването на риска от наводнения беше основна тема на
национална среща в Плевен
четвъртък 24 януари 2019

Главният секретар на Областна администрация Русе г-н Симеон Иванов
и началникът на отдел на „Държавна
собственост“ г-н Огнян Атанасов
участваха
в
национална
среща,
свързана с намаляването на риска от
наводнения чрез възстановяване на
заливните равнини по р. Дунав и
нейните притоци.
е

Основната цел на инициативата
подобряване на трансграничната
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координация при управление на водите, както и проучване на възможностите и
разработване на обща методология за намаляване на риска от наводнения чрез
използване на алтернативни неструктурни мерки за възстановяване на заливни зони,
като едновременно с това се повишават и ползите за опазването на
биоразнообразието. По този начин ще се допринесе и за постигане на целите както на
Рамковата директива за водите, така и на Директива за наводненията.
Срещата беше свързана с изпълнението на проект „Намаляване на риска от
наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й“, в
който като партньор участва Басейнова дирекция „Дунавски район“. Финансирането
на предвидените дейности се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за
транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се осъществява от 18
партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет държави от Дунавския
речен басейн (Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия,
Словения, Румъния и Сърбия).
Необходимо да се отбележи, че Областна администрация Русе не е партньор по
проекта, но попада сред заинтересованите страни.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъдат разработени
Ръководство за възстановяване и съхранение на заливни равнини в целия Дунавски
басейн, негов стратегически вариант, предназначен за по-широката аудитория, а също
и Пътна карта за Дунавския басейн, включваща съгласувани следващи стъпки за
реализиране на проекти за заливни равнини.
Събитието се състоя вчера в гр. Плевен.
20. Днешното общо събрание на ВИК асоциацията дава старт за
модернизация на водната и канализационна инфраструктура в региона
петък 25 януари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров проведе
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, в
качеството си на неин председател.
По време на заседанието беше
гласувано решение за подписване на
Допълнително
споразумение
към
Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни
услуги
по
повод
участието
на
оператора в процедура за безвъзмездна
финансова помощ за изграждане на ВиК
инфраструктура за гр. Русе, в т.ч. кварталите „Средна кула“ и „Долапите“, по
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
Общата стойност на проекта ще възлиза на малко над 111 милиона лева, като
безвъзмездната финансова помощ се равнява на 82 292 158 лева, а националният
публичен принос, т.е. участието на държавата на 14 523 381 лева. Почти толкова –
14 330 179 лв., е и осигуреното съфинансиране от бенефициента по проекта „ВиК“
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ООД Русе. По време на заседанието управителят на оператора д-р инж. Сава Савов
увери, че кредитите, за който ще кандидатства, няма да се отразят върху цената на
водата.
Очаква се предвидената инвестиция да осигури 100% свързаност към
канализацията и пречиствателните станции за отпадъчни води, а също така да доведе
и до значително намаляване на загубите в следствие на спад в процента на честите
аварии по водопроводната мрежа.
Изграждането на канализационната мрежа в кварталите „Средна кула“ и
„Долапите“ ще струва около 36 милиона лева. Именно този лот е сред приоритетните.
Наред с него е и подмяната на водопроводи, разположени на 47 улици в централната
градска част, като ремонтите е предвидено да започнат най-късно до средата на
настоящата годината.
Също така беше дадено и съгласие на „Водоснабдяване и канализация“ ООД
Русе за изтегляне на заем в размер на 3 милиона лева с цел реализиране на
инвестиционно намерение за подмяна на довеждащ водопровод от помпена станция Iви Подем до село Борисово, захранващ съответно Сливо поле и Борисово. На
практика това означава, че ще се извърши подмяна на магистралния водопровод,
захранващ с. Борисово и гр. Сливо поле. Идеята е тази година да стартира
процедурата, като реалните дейности би трябвало да започнат през идната 2020
година.
Сред присъстващите бяха още заместник областният управител г-н Валентин
Колев, главният секретар на ВиК асоциацията г-н Пламен Спасов, както и
представители на общините от региона.
21. Устойчивата енергийна ефективност в трансграничния регион РусеГюргево ще бъде във фокуса на предстоящ семинар
понеделник 28 януари 2019

На 05.02.2019 г. (вторник) от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна
администрация Русе ще се проведе семинар на тема „Представяне на основни
положения от съдържанието на разработена интегрирана стратегия за устойчива
енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево“.
Сред обсъжданите теми ще бъдат още силните и слабите страни, както и
шансовете и заплахите пред региона при развитието на устойчива енергийна
ефективност, а също и някои алтернативни стратегии за анализ на риска при
прилагането принципите на „зелената икономика“.
Сред участниците в дискусиите ще бъдат представители на академичната
общност, държавната и местна власт, както и на бизнеса.
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.
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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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