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1. Връчиха отличие „Будител“
На 01 ноември – Ден на народните будители в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе се проведе тържествено заседание на Секторната комисия в
областта на образованието и пазара на труда.
На заседанието бяха официално наградени номинираните в Конкурс за постигнати
високи образователни резултати в област Русе. Конкурсът се организира от Областна
администрация, с подкрепата и съдействието на Регионалното управление на
образованието.
Поздравления към членовете на Комисията и гостите в залата по случай 01 ноември
отправиха доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и г-н
Станимир Станчев, заместник областен управител.
Откривайки официалната церемония, заместник областният управител изрази своето
изключително задоволство, че именно на този ден ще се връчи отличието „Будител“:
„защото трябва да отдадем почит и уважение към всички български учители, които с
достойнство и морал дават знания и възпитават в добродетели и нравствени ценности
поколения българи“.
От своя страна, областният управител изрази и своето удовлетворение, че точно на 1
ноември провеждаме днешното заседание и по този начин отбелязваме подобаващо
Деня на народните будители. Конкурсът и награждаването в този ден са факт
благодарение на съвместните усилия на експертите от администрацията и Регионалното
управление на образованието.
Г-н Димитър Райнов, началник на РУО Русе представи процедурата и регламента, по
който се е провел конкурса. В четирите категории – новаторска и творческа дейност,
извънкласни дейности, успешно партньорство и проспериращ млад учител са
постъпили 25 номинации, като отличените са 9, както следва:
Категория Новаторска и творческа дейност:
Деян Стайков, учител по история и цивилизации, география и икономика – ОУ „Любен
Каравелов” Русе;
Д-р Марияна Георгиева, учител по български език и литература – СУПНЕ „Фридрих
Шилер” Русе.
Категория Извънкласни дейности:
Ирена Георгиева, учител по музика – ОУ „Иван Вазов” Русе;
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Любомир и Елка Антонови, ръководители на фанфарен оркестър към СУ „Васил
Левски” с професионални паралелки гр. Ветово;
Илианка Димитрова, учител по немски език и Агнес Генова, начален учител,
ръководители на детска театрална студия на немски език – СУЕЕ „Свети КонстантинКирил Философ” Русе.
Категория Успешно партньорство:
Група на клавирните педагози – НУИ „Проф. Веселин Стоянов” Русе.
Категория проспериращ млад учител:
Таня Симеонова Тодорова, начален учител – ОУ „Никола Обретенов“ Русе;
Ралица Мирчева, учител по бълг. език и литература, СУ „Панайот Волов” Бяла;
Милена Чернева, учител по английски език, ПАГ „Гео Милев” Русе.
Първенците получиха Отличие „Будител“ и книгата „Русе в стари снимки, документи и
портрети“ от доц. д-р Стефко Бурджиев, г-н Станимир Станчев и г-н Димитър Райнов.
В награждаването се включиха и студентите от РУ „Ангел Кънчев“, Георги Георгиев и
Гюляй Аккъ, които изпълняват функциите на областен управител и заместник областен
управител, в провеждащия се днес ден на „Студентското самоуправление“ в Областна
администрация Русе. Г-н Бурджиев зачете част Из „Легенда за будителите“, която е
записана като посвещение към всяка от книгите: „Те не излеждали по-различно от
другите хора, само очите им били едни такива – искрящи. Повечето станали даскали, а
имало и такива, които скитали от село на село и разказвали, че дедите им били
свободни хора....Научили милиони люде да четат и пишат, да прогледнат, да събудят
духа си! Тези хора били наречени народни будители... Благодарните народи ги нарекли
Бели ари, носителите на Светлината или още Господ ари – Хората на Бога!..". Грамоти
за участие бяха връчени и на всички номинирани в 4-те категории на конкурса.
В края на тържественото заседание, г-н Станчев изрази още веднъж своето уважение и
поздрави всички будители за благородната мисия, която изпълняват. Той сподели и
новата инициатива, която ще бъде реализирана през следващата година. На 11 май,
когато почитаме Светите братя Кирил и Методий ще бъдат връчени отличия за
цялостен принос в областта на образованието.
2. 60 годишен юбилей на проф. д-р Велизара Пенчева
На 01.11.2016 г., в Канев център, проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на РУ „Ангел
Кънчев“, отпразнува своя 60 годишен юбилей.а засвиделстват своето уважение към
рожденичката бяха дошли Николина Ангелкова, министър на туризма, народните
представители Пламен Нунев и Светлана Ангелова, доц. д-р Стефко Бурджиев,
областен управител на област Русе и неговият заместник Станимир Станчев, Пламен
Стоилов, кмет на Община Русе и неговият заместник д-р Страхил Карапчански, чл. кор.
проф. д.т.н Христо Белоев, председател на Общински съвет Русе, цялото академично
ръководство на РУ „Ангел Кънчев“, близки, приятели и гости.
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В своето приветствие към проф. Пенчева, областният управител се обърна с думите:
„За мен е истинско удоволствие да отправя към Вас своите най-сърдечни поздравления
по повод Вашия 60 годишен юбилей!
Вие сте ярък пример за човек, който с личен авторитет, богат професионален опит и
амбиция изпълнява всеотдайно високо отговорната си мисия като ректор на РУ „Ангел
Кънчев“.
Уверен съм, че и занапред ще продължите да отдавате необходимите сили и време, за
да продължава Русенската Алма Матер да бъде едно от водещите висши учебни
заведения в България.
Ценя високо нашето партньорство и вярвам, че и в бъдеще ще съхраним изграденото
през годините доверие.
В духа на празника, най-искрено пожелавам на Вас и Вашите близки крепко здраве,
човешки радости и повече положителни емоции! Нека успехите съпътстват всяко Ваше
начинание, а постигнатите цели да Ви носят удовлетворение и гордост!“
Доц. д-р Стефко Бурджиев връчи красив букет цветя на юбилярката, плакет на
Областен управител и удостоверение за цялостен принос в областта на висшето
образование и науката.

3. Представители на БАН установяват замърсителите на въздуха
По инициатива на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и с
нарочно издадена негова Заповед се сформира междуведомствена работна група за
обследване на производствените мощности на оператор-потенциален замърсител на
атмосферния въздух в района на гр. Русе.
В състава на работната група са включени представители на Областна администрация
Русе, на Института по инженерна химия към Българската академия на науките, Съюза
на химиците в България, Община Русе и РИОСВ Русе.
Работната група ще извърши оглед на функциониращите мощности и ще се запознае с
характера на технологичните процеси и изпусканите емисии и вредни вещества.
Работната група ще изготви доклад относно направените констатации в хода на
проверката и ще подготви предложения за последващи действия за разрешаване на
проблема и отстраняване на евентуални неблагоприятни последици за околната среда и
човешкото здраве.
Изготвеният доклад трябва да бъде предоставен на Областния управител на област Русе
в срок до 05.11.2016г.
4. Студентско самоуправление в деня на будителите
Ден на студентското самоуправление се проведе точно на 1-ви ноември в Oбластна
администрация Русе. Инициативата допълва картината на партньорство между двете
институции. На шест ръководни позиции, между които и „Областен управител“ бяха
„назначени“ студентите Георги Георгиев, Гюляй Аккъ, Емануил Иванов, Браян Златев,
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Еркут Насуф и Ахмед Ахмедов. Денят на студентското самоуправление започна в
кабинета на Областния управител, г-н Бурджиев. Той се обърна към студентите с
думите „Идеята да реализираме подобна инициатива е продиктувана преди всичко от
това, че осъзнаваме силата, която представлявате Вие студентите, сила, изразяваща се
във факта, че Вие сте и Вие трябва да бъдете основен стълб в обществото, посредством
който се изгражда съвременния свят.
Вярвам, че някой ден, някои от Вас ще поемат трудния, но в същото време носещ
изключително удовлетворение път на местното или държавно управление и ще
продължат да развиват ценностната система заложена от нас, както ние се стараем да
надграждаме над завещаното ни“.
Студентите заеха определените за тях позиции и се включиха в реалния живот на
администрацията. Те бяха впечатлени от тържественото заседание на областната
комисия по образование, където за първи път беше връчено Отличие „Будител“ за
област Русе в четири различни категории. Това беше поредно доказателство за
успешната координация на компетентните институции, за постигане целите на
устойчивото регионално развитие.
Кулминацията на събитието беше по време на дискусията за ефективността на
организацията в администрацията, когато впечатленията от практическата дейност на
съответните ръководни позиции, бяха допълнени от теоретичното им представяне,
съгласно устройствения правилник. Г-н Стефко Бурджиев оцени високо изпълнението
на инициативата, отговорността на служителите и активността на студентите по време
на нейното реализиране. Той призова за откровеност при споделяне на впечатленията с
оглед на това, че всеки студент е получил и изпълнил през деня поне една практическа
задача. Обратната връзка показа, че в 95%, очакванията на студентите са
удовлетворени. Препоръките бяха свързани с продължителността на инициативата.
Според тях, би било добре, Денят на самоуправление да се превърне в Дни на
самоуправление, поради широкия диапазон дейности, изпълнявани в Областна
администрация. Областният управител прие като основателна препоръката. Той обясни,
че на територията на област Русе има изградени и функционират 83 териториални звена
на държавни органи и организации и пое ангажимента да проучи възможността за
провеждане на при тях студентско самоуправление в което при заявен интерес да се
включат всички факултети на университета. Г-н Бурджиев изказа благодарност на
ръководството на Русенския университет и персонално на доц. д-р Красимир Коев,
пряк отговорник за проведените до сега съвместно със студентите инициативи като
студентски практики, Дни на отворени врати, засаждане на дърво в Деня на младежката
солидарност и др.
Заместник областният управител г-н Станчев, връчи свидетелства на участници за
успешно представяне в деня на студентското самоуправление, призова ги да бъдат себе
си и да защитават завещаните им от будителите ценности.
5. Пресконференция за предстоящите избори
На 03.11.2016 г. от 11.00 часа в Зала „Свети Георги“, г-жа Мирослава Маркова,
председател на Районната избирателна комисия в Русе ще даде пресконференция за
журналистите.
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Срещата се организира във връзка с предстоящото провеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на Републиката и на национален референдум, насрочени за
6 ноември 2016 г. Журналистите ще имат възможност да зададат своите въпроси към гжа Маркова, свързани с изборния ден.
6.Областният управител поздрави доц. д-р Кирил Панайотов
Областният управител на област Русе Стефко Бурджиев, поздрави доц. д-р Кирил
Панайотов, управител на лечебни заведения „Медика“ по случай рождения му ден.
Рожденикът получи красив букет цветя и поздравителен адрес. Г-н Бурджиев изрази
своите благопожелания за крепко здраве, лично щастие и професионални успехи. От
своя страна, Кирил Панайотов благодари за уважението и отправените хубави
пожелания по повод личния му празник.
7. Русенска конференция „Горещи точки в педиатрията“
Днес, 04.11.2016 г., в Канев център беше открита XII Русенска педиатрична
конференция „Горещи точки в педиатрията“.
Организатори на събитието са Русенският университет, Съюз на учените Русе, Катедра
Педиатрия при МУ Варна, Русенски университет, УМБАЛ Русе.
На конференцията присъстваха г-н Станимир Станчев, заместник областен управител
на област Русе, г-жа Радостина Пейкова, началник на отдел ”Обществено здраве” към
Община Русе, чл. кор. проф. д.т.н Христо Белоев, председател на Общински съвет Русе,
проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на РУ „Ангел Кънчев“ и други. Събитието беше
открито от доц. Свилен Досев, педиатър в УМБАЛ Русе.В своето приветствие,
заместник областният управител изрази своето задоволство да бъде част от тази
конференция. Изрази своята увереност, че чрез конференция ще се обмени опит и
добри практики и ще се споделят трудностите, които се срещат в практиката за лечение
и терапия при децата. Също така пожела на организаторите, лекторите и участниците
една полезна и плодотворна дискусия.
Конференцията „Горещи точки в педиатрията“ е едно от събитията, които събират
стотици медици от цялата страна за споделяне на опит и добри практики.
8. Пресконференции на РИК Русе в деня на изборите
Във връзка с хода на изборния процес, Ви информираме, че на 06.11.2016 г. от 08.00,
10.00, 13.00, 17.30, 20.30 и 23.00 часа в Заседателната зала на община Русе, етаж 3,
Районната избирателна комисия в Русе ще дава пресконференции на журналистите.
9. Открита приемна на Областния управител в община Борово
На 18.11.2016 г., от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Борово, областният
управителна област Русе г-н Стефко Бурджиев и заместниците му ще проведат
поредната открита приемна. По време на срещата гражданите ще имат възможност да
зададат своите въпроси и поставят проблеми, касаещи населеното място, общината и

7

областта като цяло. Приканват се да присъстват кметове на кметства, кметски
наместници и жители на областта.
10. Учредиха сдружение „Бизнес и иновационен клъстер Русе+”
На 4 ноември2016 г., в зала „Свети Георги“ на Областна администрация се учреди
сдружение „Бизнес и иновационен клъстер Русе+”. Сдружението се самоопределя като
Клъстер, който има нестопанска цел и ще извършва общественополезна дейност по
смисъла на чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Идеята за създаване на подобна структура се оформи след редица работни срещи,
форуми и кръгли маси, на които представители на държавната и местна власт, бизнеса,
браншови организации и неправителствения сектор обсъждаха възможности за
подобряване на бизнес средата, насърчаване на иновационното мислене и действие и
привличане на наши и чужди инвеститори. Беше констатирано, че има сериозна
необходимост от обединяване усилията на всички за изграждане на устойчиви
партньорства по темата. Чрез специфичните възможности и обединените усилия на
всички участници Клъстерът ще решава важни въпроси, каквито са качеството на
професионалното образование и връзката му с реалните потребности на бизнеса,
тежестта на регулаторната нормативна уредба, параметрите на административни услуги
и др.
Сред учредителите на Сдружението са Областна администрация Русе, РУ „Ангел
Кънчев”, Русенска стопанска камара, Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия Русе, Регионален академичен център Русе, физически лица и други.
Предстои регистрация на Клъстера в съда, разработване на дългосрочна и краткосрочна
програма за работа и разширяване на обхвата му чрез приемане на нови членове.
11. Представят образователни и социални проблеми в област Русе
На 8 ноември 2016 г. ,от 10.00 ч. ,в зала „Свети Георги” ще се проведе заседание на
Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в област Русе 2016-2020 г.
Ще бъде обсъден доклад от прегледа на социалните услуги, държавно делегирана
дейност, извършен от екип специалисти в периода 13 септември– 13октомври. Експерт
от Регионално управление на образованието ще анализира тенденциите относно
преждевременното напускане на образователната система.
Ще се дискутират актуални въпроси и теми, които да се обсъдят през 2017 г.
12. Професионален празник на българската полиция
Днес, 07.11.2016 г., пред административната сграда на ОДМВР Русе се състоя
тържествена церемония по поднасяне на венци и цветя по случай професионалния
празник на българската полиция. Традиционно той се отбелязва на 8 ноември, в деня
на Св. Архангел Михаил, който символизира властта, изпълняваща закона.
Своята почит към загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители,
засвидетелства и г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе.
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Всички присъстващи имаха възможност да разгледат изложба, отразяваща историята на
българската полиция в Русе.
13. Добро качество на социалните услуги в област Русе
Качеството на предоставяните социални услуги бележи устойчива тенденция към
усъвършенстване, се отчете днес на заседание на Звеното за мониторинг и оценка на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 2016-2020 г.
Бяха споделени и проблеми, свързани с липса на достъпна среда и амортизирана
материална база, необходимост от прецизиране на водената медицинска документация,
по-добро разпределение отговорностите на обслужващия персонал, недостатъчност на
финансови средства за задоволяване потребностите на потребителите, мобилност на
услугите. Отговорните институции се ангажираха да работят в посока отстраняване на
констатираните пропуски, а там, където се изисква мултидисциплинарен подход – да се
сформират работни групи.
От доклада на Регионалното управление на образованието стана ясно, че анализът на
индикаторите и предприетите мерки, водят до по-добър контрол над причините за
отпадане от училище. Съгласно Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване
броя на учениците, преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)
се оказва методическа подкрепа на училищата. Педагогическите екипи, от своя страна,
разработват свои политики за намаляване процента на напусналите училище. В края на
срещата, Звеното гласува Индикативна годишна програма за дейността си през 2017 г.
14. Тържествено събрание в РУ „Ангел Кънчев“
Днес, 08.11.2016 г., в Канев Център се проведе тържествено събрание, посветено на
Деня на Русенския университет. На събитието присъстваха Станимир Станчев,
заместник областен управител на област Русе, д-р Страхил Карапчански, заместниккмет. „Европейско развитие” на Община Русе, преподаватели, студенти и много гости.
Церемонията започна с академично слово на проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на РУ
„Ангел Кънчев“– „Университетът като мисия, обществена кауза и призвание“.
В своето приветствие, г-н Станчев изрази своята благодарност и удоволствие, че е част
от откриването на тържественото събрание, посветено на деня на Русенската Алма
матер, като се обърна към преподавателите с пожелание за здраве, енергия, хъс и да не
отстъпват от принципите си. На студентите благодари, че са избрали именно
Русенския университет, където да получат висшето си образование. Той отправи и
своите най-искрени поздравления и към всички учени, на които днес ще бъдат връчени
дипломи за придобити научни степени и академични длъжности през годината. Не на
последно място, заместник областният управител, декларира отново категоричната
подкрепа и съдействие на Областна администрация. Изрази и своето удовлетворение за
изграденото през годините изключително доверие и добро партньорство. В края на
тържеството се представи второто издание на инициативата „Будител на годината“ на
Студентския съвет към Русенския университет.
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15. 59 години СУ „Йордан Йовков“
Днес, 09.11.2016 г., СУ „Йордан Йовков“ в Русе чества 59 години от създаването си.
Училището носи името на един от великите български писатели, Йордан Йовков, роден
именно на 9 ноември. Да уважат събитието бяха дошли г-н Станимир Станчев,
заместник областен управител на област Русе, доц. Десислава Атанасова от РУ „Ангел
Кънчев“, Кремена Кръстева, инспектор в Община Русе, отец Владимир от храм „Свети
Георги“ и други.
Директорът на училището, г-н Илия Костов приветства гостите, учителите и учениците
с добре дошли на тържеството.
В своето приветствие, Станимир Станчев изрази искрено задоволство, че е част от
годишнината на училището, чийто възпитаник е и той. С вълнение сподели за
спомените, които го свързват с училището в търсенето на справедливостта, добротата
и нравствените ценности, които се учат именно тук. Заместник областният управител
пожела на учителите да продължават да творят своите добри дела, да имат вяра и да се
вдъхновяват и в бъдеще от своя забележителен патрон.
На учениците пожела да са здрави и да не се отказват от мечтите си и да не забравят, че
няма нищо по-красиво и по-добро от родното училище и от родината.
Г-н Станчев връчи поздравителен адрес от името на доц. д-р Стефко Бурджиев,
областен управител на област Русе на г-н Илия Костов. Празникът продължи с богата
програма, в която се включиха талантливи възпитаници на СУ „Йордан Йовков“.
16. Откриха реконструирана сграда на английската гимназия
Днес, 10.11.2016 г. се проведе официално откриване на реконструираната сграда на
ПАГ„Гео Милев“ Русе. Домакин на събитието беше г-жа Адриана Митова, директор на
гимназията, а сред официалните гости дошли на откриването бяха Зорница Русинова,
министър на труда и социалната политика, народните представители Пламен Нунев и
Светлана Ангелова, доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе,
Пламен Стоилов, кмет на община Русе, Драгомир Николов, изпълнителен директор на
Агенцията по заетостта, инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, арх. Валерия Ботева, гл.
координатор на проект „Красива България“, Страхил Карапчански, зам.-кмет
„Европейско развитие“, Димитър Наков, зам.-кмет „Устройство на територията“,
Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на образованието,
преподаватели, ученици и други официални лица.
На откриването на реконструираната сграда приветствия отправиха г-жа Русинова, г-н
Стоилов и г-жа Митова.
Обновяването на емблематичната за Русе сграда е осъществено с финансовата подкрепа
на Проект „Красива България“.
3-етажната сградата е строена през 1908 година за френски девически колеж с пансион
по проект на италианския архитект Мариано Пернигони и конструкцията ѝ е уникална
за града. Това е единствената проектирана от него сграда в Русе. От 1963 година
сградата се ползва от Английската гимназия.
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Тя е архитектурен паметник, конструкцията й е масивна с тухлени сводове в
коридорите на първия и втория етаж и пруски свод в останалите помещения, с метални
греди и тухлен пълнеж между тях, като тази конструкция е единствената в Русе.
Покривът е дву - скатен с дървена конструкция и керемиди.
По традиция, лента за откриването на реконструираната сграда прерязаха министър
Русинова, Пламен Нунев, Пламен Стоилов и Адриана Митова.
По-рано днес, министърът на труда и социалната политика, Зорница Русинова се
включи в работна среща с кмета на Община Русе и неговия екип, народните
представители Пламен Нунев и Светлана Ангелова, областния управител на област
Русе и др. Г-жа Русинова отговори и на поставени от журналистите въпроси.
17. Електронен дневник при преработката на дървесина
Внедряването на информационна система за издаване на електронен превозен билет за
превозване на дървесина бе представена пред журналисти в Русе. Събитието бе
уважено от Десислава Танева, министър на земеделието и горите, доц. Георги Костов,
заместник министър, Пламен Нунев, народен представител, доц. д-р Стефко Бурджиев,
областен управител на област Русе, Тони Кръстев, изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция по горите, Красимир Каменов, зам. изпълнителен директор на
агенцията, Димитър Наков, зам.-кмет по устройство на територията на община Русе и
други.
Електронната информационна система е публична за гражданското общество.
Електронният дневник ще позволи в системата за контрол дневниците на
предприятията за преработка на дървесина относно получената от тях дървесина и
извозена след това да бъдат публични. Тази система става задължителна от 1 януари
2017 г.
Електронният превозен билет е част от мерките, които министерството предприе за
справяне с проблема с незаконната сеч. Нововъведенията гарантират повече
прозрачност и дават възможност за по-добър контрол на добива и транспорта на
дървесина от горските територии на страната, независимост от тяхната собственост.
18. „ХИМСНАБ БГ” АД чества 50 годишен юбилей
На 10.11.2016 г., областният управител на област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев
поднесе своите поздравления на ръководството и служителите на „Химснаб БГ“ АД по
повод 50-годишния юбилей на фирмата.
На тържеството присъстваха Пламен Стоилов, кмет на община Русе, изпълнителният
директор Пламен Петров, зам.-кметът по комунални дейности Наталия Кръстева, зам.кметът по икономика, инвестиции и собственост Даниела Шилкова, прокуристът на
„Химснаб БГ“ АД Димитър Иванов, бизнес партньори, колеги и приятели.
Областният управител се обърна с нескрито вълнение към присъстващите и изрази
своето задоволство, че е част от тази годишнина. Той сподели, че е емоционално
свързан с тази годишнина, защото е стажувал именно тук
, като възпитаник на
химическия техникум през 1968 година.
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„В тези години, пътят на бизнеса е труден. Възхищавам се на ретроспекцията, която
направи г-н Иванов за дейността на фирмата. Това ми дава основание да вярвам че
Русе ще си върне славата на най-химическия град”, каза още той.
Доц. д-р Бурджиев връчи поздравителен адрес, плакет на областен управител на област
Русе и удостоверение за принос на фирма „Химснаб БГ” АД, като знак на благодарност
за усилията, които полага ръководството на фирмата за развитието на бизнеса.
19. 80 години хор „Дунавски звуци“
На 10.11.2016 г. в зала „Филхармония“ се проведе юбилеен концерт по случай 80годишнината от създаването на хор „Дунавски звуци“. На концерта звучеше Симфония
№9от Лудвиг Ван Бетовен. Диригент беше Владимир Кираджиев.
Събитието уважи и г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на област
Русе. Бяха поднесени кошница с цветя и поздравителен адрес от името на доц. д-р
Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе до г-н Найден Тодоров, главен
художествен ръководител на хора, в който се казва: „Убеден съм, че със същия
творчески ентусиазъм ще продължите да възпитавате в идните поколения любов към
хубавата и стойност на музика, изкуството и живота. На целия хор, на Вас като
художествен ръководител и Вашите помощници, пожелавам от все сърце много
бодрост, здраве и сили. Бъдете все така вдъхновени в творчеството, духовити, сърцати
и безкрайно креативни в реализирането на нови музикални проекти!“.
20. Мултикултурният привкус на русенската кухня
Днес, 11.11.2016 г. в хотел „Дунав Плаза“ се проведе дегустационна кулинарна
изложба „Мултикултурният привкус на русенската регионална кухня“. Домакин на
събитието бе г-жа Ренета Вълева, директор на професионална гимназия по туризъм
„Иван П. Павлов“, а сред официалните гости г-н Станимир Станчев, заместник
областен управител на област Русе, г-жа Стефка Маринова, началник на отдел
„Държавен архив“, Ивайло Димитров, председател на клуба на професионалните
готвачи, медии, професионални готвачи в русенски заведения, ученици и други.
На изложбата бяха презентирани автентични ястия от края на 19 и началото на 20 век за
русенската регионална кухня и техни съвременни вариации. Рецептите на ястията са
подбрани от стари тетрадки, предоставени от Държавен архив Русе.
Според заместник областният управител, това което са направили колегите от
професионалната гимназия е изградена рецепта за успех, защото всички заедно
съхраняват традициите. Той се обърна и към готвачите от водещите русенски
ресторанти с думите: „В голяма степен това, което правите е изкуство. Някои казват, че
може би е едно от най-възвишените изкуства, така че благодаря за труда и
постоянството, което Вие сте проявили“.
На гостите на събитието бяха раздадени и кулинарни брошури с приготвените ястия.
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21. СБАЛПФЗ „д-р Димитър Граматиков – Русе” с 60 годишен юбилей
Днес, 11.11.2016 г., областният управител на област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев
беше гост на юбилейното честване „60 години СБАЛПФЗ д-р Димитър Граматиков –
Русе”.
Кръглата годишнина беше съпътствана и с откриването на есенна научно-практическа
конференция на Българското дружество по белодробни болести, която ще се проведе в
периода от 11 до 13 ноември в Русе.
В зала „Европа” на доходното здание присъстваха още зам.-кметът по комунални
дейности на община Русе Наталия Кръстева, народни представители, управители на
болници от региона, лекари, приятели и гости от цялата страна.
Д-р Светослав Дачев, управител на СБАЛПФЗ поздрави участници и направи кратка
ретроспекция на специализираната болница, носеща името на д-р Граматиков,
дългогодишен управител на лечебното заведение.
Областният управител изрази своето искрено удоволствие, че присъства на
отбелязването на това изключително събитие и изрази своето чувство на гордост, че
именно: „в нашия забележителен град преди 60 години е създадено това унакално,
значимо и необходимо лечебно заведение. Няма как да не сме признателни, както на
създателите на болницата, така и на всички, които в момента работят тук и успяват да
помагат на много хора от целия регион”.
Той връчи на д-р Дачев поздравителен адрес, плакет на областен управител на област
Русе и удостоверение за съществен принос в осигуряване на качествени медицински
грижи и високо ниво на здравно обслужване.
22. 55 годишнина на СУЕЕ “Свети Константин – Кирил Философ“
Днес, 11.11.2016 г., от 18:00 часа в Канев център на РУ „Ангел Кънчев“ се проведе
празничен концерт по случай 55 годишнината от основаването на СУЕЕ „Свети
Константин – Кирил Философ“.
Домакин на събитието беше г-жа Добромира Николова, директор на училището, а сред
гостите уважили събитието бяха г-жа Даниела Везиева, заместник-министър на
икономиката, генералният консул на Руската федерация в Русе, г-жа Татяна Грушко, гн Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, проф. д-р инж.
Пламен Даскалов от РУ „Ангел Кънчев”, д-р Страхил Карапчански, заместник-кмет
„Европейско развитие” на Община Русе, г-жа Росица Георгиева, общински съветник, гн Пламен Атанасов, председател на общински координационен съвет на Синдиката на
българските учители, ученици, учители и много гости.
Заместник областният управител връчи букет цветя и поздравителен адрес на г-жа
Добромира Николова, от името на доц. д-р Стефко Бурджиев, в който се казва: „За мен
е истинско удоволствие да Ви поздравя по случай 55 годишнината от основаването на
СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ”, Използвам настоящото тържество, за да
отправя своите благопожелания и към учителите, учениците и родителите! Убеден съм,
че посрещате тази годишнина с гордост и вълнение. Училището доказва през годините,
че е едно от най-добрите в областта на чуждоезиковото обучение. Място, където
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учениците получават качествено образование, отговарящо на
образователни изисквания и съизмеримо с европейските критерии.“.

Държавните

Г-н Колев отправи и своите благопожелания към ръководството на училището,
учителите, родителите и учениците.
23. Работна група за замърсяване на въздуха в Русе
В изпълнение на Заповед №1-95-00-603/27.09.2016 г. на Областния управител на област
Русе, издадена с оглед установяване на източниците на изпускани емисии вредни
вещества в атмосферния въздух в района на гр. Русе, бяха извършени проверки на
контролираните обекти от компетентните органи на изпълнителната власт.
В резултат на проверките се съставиха протоколи с констатации от Регионалната
инспекция по околната среда и води, Регионална здравна инспекция (РЗИ), РДПБЗН,
Община Русе и Дирекция „Инспекция по труда“ в Русе.
Видно от представените доклади, сформираната работна група е изпълнила
поставените ѝ задачи, а именно: актуализиран е списъкът на предприятията,
потенциални замърсители на атмосферния въздух; от представители на определените
институции са извършени проверки в срок; извършени са и извънредни проверки и е
разширен кръгът на проверяваните обекти, с цел установяване източниците на вредни
емисии в гр. Русе; проведени са замервания и изпитвания със специализирана техника;
изготвени са протоколи с констатации от извършените проверки и са дадени
съответните предписания.
При извършените измервания не е отчетено надвишаване на допустимите
концентрации на вредни вещества съгласно установеното в нормативните актове и
издадените разрешителни на операторите, като е налице само едно изключение –
превишаване на концентрацията на химичен агент във въздуха на работните места в
предприятие с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 38. Надвишаването е констатирано от
специалисти на РЗИ Русе при измервания на работните места в „Адванст техник
композит” ЕАД по показател концентрация на „стирол”, като стойностите при
проверката са превишавали многократно граничните, определени в Наредба № 13/2003
за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химични агенти при
работа.
Въз основа на представените доклади от проверяващите органи не може да се направи
категоричен извод относно конкретно промишлено производство на територията на гр.
Русе, което изпуска вредни емисии в атмосферния въздух.
Предвид изложеното е необходимо да се набележат и реализират допълнителни
действия и обследвания, които да доведат до категорично установяване източника на
неприятен мирис, както и да се установи причинителя, химическия състав на същия и
въздействието му върху околната среда и човешкото здраве.
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24. Експертите от БАН с препоръки към „Монтюпе“ ЕООД
На 02.11.2016 г. бе извършен оглед на производствените мощности на „Монтюпе”
ЕООД от междуведомствена работна група, във връзка със Заповед № 4-95-00657/01.11.2016 г. на Областния управител на област Русе.
В резултат на извършената проверка, на 11.11.2016 г. в Областна администрация Русе
се получи писмен доклад от членовете на работната група: проф. д-р Драгомир Янков,
директор на Институт по инженерна химия към БАН и проф. дн Венко Бешков,
председател на Съюза на химиците в България.
В цитирания доклад са направени следните препоръки за подобряване условията на
работната среда в „Монтюпе” ЕООД: да се обособи склад за готовите пясъчни сърца
преди употребата им. Складът да се вентилира и отработеният въздух да се подава в
респираторната инсталация над машината за сърца; аналогични действия да се
предприемат и за съхранението на употребените сърца преди регенерацията на пясъка;
транспортната линия, подаваща отработените сърца в пещта също да се обезопаси с
вентилация, като отработеният въздух да се подава в пещта за регенерация на пясъка.
25. Разглеждат епизоотичната обстановка в област Русе
На 15.11.2016 г. (вторник) от 10.00 ч. в Зала „Панорамна” (613, ет. 6) на Областна
администрация Русе, ще заседава Областната епизоотична комисия.
В дневния ред на заседанието са включени – запознаване с епизоотичната обстановка в
страната по отношение на разпространението на заболяването Инфлуенца (грип) по
птиците, както и по отношение на разпространението на заболяването Африканска
чума по свинете в Европа и страната.
Ще бъдат набелязани мерки за опазване здравето на птиците и свинете.
26. Отново дават шанс на младежи за старт на кариерата
За поредна година Областна администрация Русе е работодател по Програмата „Старт
на кариерата“. Обявени са 2 работни места за младши експерти в направленията:
„Администрация и управление“, „Архитектура, строителство и геодезия“,
„Икономика“, „Политически науки“, „Право“, „Социални дейности“ и „Счетоводство“.
Програмата дава възможност на висшисти до 29 години да работят 9 месеца през 2017
г. и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност.
27. Готовността на областта за зимния сезон
На 15.11.2016 г., от 10:00 ч., в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе,
ще се проведе съвещание с участието на членовете на щаба за изпълнение на
Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и
общинските щабове, кметовете на общини и ръководители на организации и ведомства,
имащи отношение към готовността на областта за зимен сезон 2016-2017 г.
Целта на съвещанието е да се провери изпълнението на взетите решения от
проведеното на 06.10.2016 г. първо съвещание за подготовката на област Русе за работа
15

през предстоящия оперативен зимен сезон, както и да се направи преглед на
моментното състояние на подготовка на областта за новата зимна кампания.
28. Готовността на област Русе за зимата
Днес, 15.11.2016 г., от 10:00 ч., в зала „Свeти Георги“ се проведе съвещание с членовете
на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и
общинските щабове, кметовете на общини и ръководители на организации и ведомства,
имащи отношение към готовността на областта за зимен сезон 2016-2017 г.
Съвещанието бе ръководено от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе, който информира участниците в него, че то ще протече в две части. В
основната си част, ще е свързано с подготовката на общините, на териториалните звена
на министерствата и ведомствата, на службите за бързо реагиране на суша, за работа
при екстремални зимни условия.
Във втората част на съвещанието ще бъдат разгледани дейностите, които следва да
бъдат извършвани при екстремални зимни условия по р. Дунав и мерките, които трябва
да се вземат в случай на ледоход от специализираните служби, от звената на
Министерството на транспорта на вода, както и очертаването на превантивни мерки за
недопускане на големи материални щети и поражения при тези екстремни явления.
В началото, областният управител запозна в резюме присъстващите с постъпилата в
Областна администрация Русе информация за изпълнението на взетите решения от
проведеното на 06.10.2016 г. първо заседание за подготовката на област Русе за работа
през оперативен зимен сезон 2016-2017 г.
Съвещанието продължи с изслушване на докладите на осемте общини и на всички
институции, имащи отношение по подготовката на област Русе за предстоящия зимен
сезон.
Основният извод от представените доклади, е че общините и институциите подхождат
отговорно и ангажирано, идентифицирайки налични проблеми от предходните зимни
периоди, които са били пречка за ефективното провеждане на мероприятията по
осигуряване на нормалния ритъм на транспорта и другите сфери на обществения
живот. Налице е необходимата финансова обезпеченост, осигурени са нужните
материали – пясък и др., техниката е проверена и в изправност, все още в някои от
общините текат процедури по сключване на договори с предмет на дейност –
снегопочистване и/или зимно поддържане на общинските пътни мрежи.
Кметовете на общините Бяла, Ветово, Иваново и Ценово, след сключване на тези
договори ще предоставят копие на същите в Областна администрация Русе и трябва да
създадат организация за проверка готовността на договорената снегопочистваща
техника.
Съвещанието продължи в сградата на Българска речна информационна система
„Булрис“, където институциите имащи отношение при възникване на ледоход,
дискутираха съответните мерки, които трябва да се предприемат при утежнена зимна
обстановка и алгоритъма на взаимодействие между тях. Беше решено съвещателната
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зала на „Булрис“, ет. 3 да е място за събиране на работния щаб, от където да се
управлява риска от ледоход по река Дунав, и свързаните с него съпътстващи явления.
Г-н Бурджиев изрази убедеността, че е необходимо поне веднъж преди настъпването на
зимата този щаб да се събира и да се преглеждат ангажиментите и отговорностите,
които са заложени в Плана за действие в екстремална зимна обстановка на вода. На
предходното съвещание беше констатирано, че Плана се нуждае от актуализация и към
днешна дата тази актуализация е направена.
29. Епизоотичната обстановка в област Русе
Днес, 15.11.2016 г., от 10.00ч. в Зала „Панорамна” на Областна администрация – Русе
се проведе заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия.
Срещата беше открита от г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на
област Русе.
На заседанието презентации по темата бяха представени от д-р Николай Ненов,
началник отдел "Здравеопазване на животните" в ОДБХ, който запозна присъстващите
с епизоотичната обстановка в страната по отношение на разпространението на
заболяването Инфлуенца (грип) по птиците и с епизоотичната обстановка по
отношение на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в
Европа и страната;
Д-р Ненов представи факти, които трябва да се знаят за птичият грип,
разпространението на вируса при миграция на птиците, клиничните признаци на
болестта, начина на заразяване, предпазни мерки и други.
Що се касае до разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС)
в Европа и страната, д-р Ненов подчерта, че „АЧС се счита за една от най-опасните
болести по свинете. Извънредно строгите мерки за ликвидиране на епизоотичните
огнища и продължителните ограничения за търговия/износ на свине и свинско месо,
нанасят големи икономически загуби на засегнатите страни.
Поради това е от особена важност свободните от АЧС територии да се запазят
свободни, като се предотврати въвеждането на болестта.
До голяма степен структурата на свиневъдството у нас по отношение на свинете в
задния двор (липса на био сигурност) и наличието на голям брой диви свине е подобно
на това в Латвия, което е основание да се смята, че разпространението на АЧС в
България ще протича по подобен начин. У нас има и един утежняващ ситуацията
фактор - наличието на източнобалкански свине.“.
30. Ново попълнение в Областна администрация Русе
Днес, 15.11.2016 г., г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област
Русе поздрави с добре дошли четиримата нови служители в Областна администрация
Русе, които са наети на работа по Национална програма за заетост и обучение на хора с
трайни увреждания.
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В продължение на 24 месеца трима от тях ще работят в дирекция "Административен
контрол, регионално развитие и държавна собственост един в дирекция
“Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.
Заместник областният управител увери новоназначените служители, че могат да
разчитат на съдействие и подкрепа, както от ръководството, така и от страна на
експертите в Областна администрация и им пожела да са здрави, все така силни и
упорити.
Основна цел на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания в
трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация
и за пълноценното им интегриране в обществото.
Включването на хора с увреждания в трудовия процес е основна предпоставка за
тяхната интеграция в обществото и подобряване качеството на живот.
31. С награждаване ще приключи конкурс
На 18.11.2016 г. от 15.00 часа в салона на Военен клуб Русе ще се проведе тържествено
награждаване на отличените в ученическия конкурс „Първата световна война –
неосъщественият национален идеал за България, победа или поражение“.
Конкурсът се провежда под патронажа на Областния управител на област Русе, а
съорганизатори са Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Русе и Регионално управление на образованието Русе. Инициативата се реализира във
връзка с изпълнение на Националния план за отбелязване на 100 години от Първата
световна война и участието на България в нея.
Темата предизвика широк интерес сред учениците, като за участие в конкурса бяха
подадени над 40 творби от училищата в област Русе. Основната цел беше младите хора
със силата на изразните средства да се докоснат до героична история на България и да
засвидетелстват своето уважение към хилядите знайни и незнайни герои, отдали
живота си за родината.
Датата 18 ноември, когато ще се състои официалната церемония е избрана неслучайно,
а именно в навечерието на Деня на сухопътните войски.
32. Среща на ветераните строители в Русе
На 21.11.2016 г. от 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе
втора работна среща на Клуб на ветераните строители в Русенска област.
На нея ще бъдат дискутирани теми, свързани с рециклиране на строителни отпадъци на
Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, съвременни строителни
материали и технологии в строителството на ниско етажни обекти, както и обследване
на свлачищата в Северното Черноморие, Варненска област.
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В срещата ще вземе участие акад. Ячко Иванов, един от най-големите български
специалисти в областта на земната механика и по превенция и управление на риска от
свлачищни явления и процеси.
Участниците ще се запознаят и със съществуващите от историческо и праисторическо
време подземни галерии на територията на гр. Русе и отношението им към
устойчивостта на сградния фонд и инфраструктурата.
Срещата се провежда под патронажа на областния управител на област Русе, доц. д-р
Стефко Бурджиев и с подкрепата на Регионален академичен център Русе.
33. Приключи конкурс „100 години от първата световна война“
Днес, 18.11.2016 г., от 15.00 часа в салона на Военен клуб Русе се проведе тържествено
награждаване на отличените в ученическия конкурс „Първата световна война –
неосъщественият национален идеал за България, победа или поражение“.
Конкурсът се провежда под патронажа на Областния управител на област Русе, а
съорганизатори са Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Русе(РСОСЗР)и Регионално управление на образованието Русе (РУО). Инициативата се
реализира във връзка с изпълнение на Националния план за отбелязване на 100 години
от Първата световна война и участието на България в нея.
На събитието присъстваха г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на
област Русе, г-н Димитър Райнов, началник на РУО Русе, майор Илиев, началник на
Гарнизон Русе, г-н Игнатов, Община Русе, военнослужещи, ученици, учители,
родители и гости.
О. р. майор инж. Димитър Вълков, председател на УС на РСОСЗР поздрави
присъстващите на тържествената церемония, с Деня на сухопътните войски – 19
ноември и със заключителния етап от обявяване на резултатите и награждаване на
победителите в конкурса.
Станимир Станчев изрази своето искрено удоволствие, че е част от тази изключителна
инициатива и благодари на съорганизаторите за вложените всеотдайност, ангажираност
и хъс за реализирането на този конкурс. Дейната работа на организаторите, интересът
на учениците, родителите и техните научни ръководители е доказателство, че
„подобни мероприятия си струват, защото по този начин се съхраняват традициите,
изконните български ценности и историческата ни памет”. Заместник областният
управител благодари на учениците и учителите за тяхната активност, за любовта им
към историческата наука и им пожела да са „здрави, вдъхновени, мотивирани и
постоянно търсещи нови хоризонти”. Не на последно място той отправи своите
благопожелания и към всички военнослужещи по повод Деня на сухопътните войски:
„Да следват примера на нашите предци и да съхраняват честта на българската армия,
защото тя е гарант за суверенитета на страната ни”.
За участие в конкурса се включиха 14 училища от областта с 49 творби – есета, разкази,
доклади, студия, очерзи и презентации Наградите за победителите бяха осигурени от
РСОСЗР – таблети, електронни книги и ученически принадлежности.
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Всички участници получиха грамоти от Областния управител на област Русе, а на
отличените ученици, училища, научни ръководители и членовете на комисията се
връчиха освен грамоти и книги с историческа тематика.
Присъстващите имаха възможност да изгледат филм, посветен на сухопътните войски в
България. Награждаването приключи с музикалните изпълнения на млади таланти.
34. Открита приемна на Областния управител в Община Борово
На 18.11.2016 г., от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Борово се проведе
поредната открита приемна на областният управител на област Русе, доц. д-р Стефко
Бурджиев.
Срещата откри г-н Валентин Панайотов, кмет на община Борово, а сред присъстващите
бяха още кметове на населени места и жители на общината.
По време на откритата приемна присъстващите имаха възможност да зададат своите
въпроси и поставят проблеми, касаещи населеното място, общината и областта като
цяло.
Доц. д-р Стефко Бурджиев благодари на всички за активността и изрази своето
задоволство от проявения интерес.
По време на дискусията се поставиха проблеми, касаещи приемането на закон за
възрастните хора, актуализиране на пенсиите, необходимостта от транспортна връзка
между гр. Борово и гр. Бяла, демографската криза и обезлюдяването, включването на
фолклорния фестивал „От Дунав до Балката” в Националния културен календар,
ремонт на пътя между с. Волово и с. Брестовица и други актуални въпроси.
Областният управител се ангажира да проучи подробно всеки един от поставените
проблеми, както и да бъдат предприети мерки за тяхното разрешаване.
35. Възпоменават жертвите от пътнотранспортни произшествия
20 ноември е обявен за Световен ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия за 2016 г. Ден, в който всички ние отдаваме нашата
дълбока почит към загиналите при пътни инциденти, към онези, които никога няма да
спрат да страдат, както и благодарност към всички, които полагат ежедневните усилия
в превенцията за пътна безопасност!
Всеки месец по пътищата на България много хора стават жертва на пътнотранспортни
произшествия. Нелепи инциденти, в които стотици загубват живота си, а голяма част
от пострадалите остават с физически и умствени увреждания за цял живот.
Емоционалните щети и душевната мъка са цена, която плащат семействата.
В голямата си част нещастията по пътищата могат да бъдат избегнати. Постигането на
високо ниво на пътна безопасност и култура на поведение на пътя е грижа както на
всички институции, така и на всеки един от нас. Чрез нашето осъзнаване и поемане на
отговорност може да бъде спасен човешки живот – на дете, възрастен, приятел, колега,
съпруг, любим на сърцето.
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Да си спомним за тези, които са жертва на безсмислени и много често с фатален изход
пътни злополуки и да заявим своята съпричастност за безвъзвратната загуба на техните
близките.
Нека осмисляме всеки миг от поведението си на пътя и нашето лично поведение да
бъде пример за другите! В името на човешкия живот и здраве да обединим усилия и с
повече толерантност и ангажираност да направим нашите пътища по-безопасни!
36. Среща на клуба на русенски ветерани строители
Днес, 21.11.2016 г., от 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
втора работна среща на Клуба на ветераните строители в Русенска област.
Срещата се проведе под патронажа на областния управител на област Русе, доц. д-р
Стефко Бурджиев и с подкрепата на Регионален академичен център Русе.
В своето приветствие към членовете на русенския клуб на ветераните строители, доц.
д-р Стефко Бурджиев благодари на всички за присъствието и изрази своята убеденост,
че това заседание ще бъде полезно за всички.
В дискусията взе участие и акад. Ячко Иванов, един от най-големите български
специалисти в областта на земната механика и по превенция и управление на риска от
свлачищни явления и процеси.
Сред присъстващите беше и инж. Камелия Денчева, директор на професионална
гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Пеньо Пенев”, която преди
пристъпване към дневния ред благодари за поканата и изрази своята тревога, че
строителната професия не е желана и предпочитана от младите. Също така подчерта,
че обществото има нужда от строителство, и че трябва да се помисли в тази посока, за
да се променят нещата.
Темата за предизвикателствата пред управлението на строителни отпадъци в България
беше представена от доц. д-р инж. Румяна Захариева, УАСГ– София.
Срещата продължи с презентации на проф. д .г.н. Й. Евлогиев, представител на
Изследователската база по гео техника на Геологически институт при БАН-Русе. В
своето изложение той представи обследване на свлачищата в Северното Черноморие,
Варненска област. Също така запозна присъстващите със съществуващите от
историческо и праисторическо време подземни галерии на територията на гр. Русе и
отношението им към устойчивостта на сградния фонд и инфраструктурата.
Представени бяха и съвременните строителни материали и технологии
строителството на ниско етажни обекти от инж. П. Янков и инж. Т. Радославов.
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В края на работната среща, доц. В. Богданова и доц. Хр. Харитонов представиха
проект „Градивен занаят“ на Институт по Математика и Информатика на БАН –
филиал Велико Търново и исторически музей гр. Полски Тръмбеш, свързан с
дигитализацията на културно-историческото наследство и моста на Колю Фичето.
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37. Празничен концерт по случай 150 години ОУ „Отец Паисий”
На 21.11.2016 г., от 18:00 часа в Канев център на РУ „Ангел Кънчев“ се проведе
празничен концерт по случай 150-тата годишнина от основаването на ОУ „Отец
Паисий“.
Домакин на събитието беше г-жа Биляна Алексиева, директор на училището, а сред
официалните гости бяха г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на
област Русе, г-н Димитър Райнов, началник на РУО Русе, г-н Сашо Щерев, началник на
отдел „Образование” в община Русе, г-жа Ирена Петрова, директор на дирекция
„Култура и образование“ в община Русе, проф. д-р инж. Пламен Даскалов, зам.-ректор
по развитие, координация и продължаващо обучение на РУ „Ангел Кънчев”, учители,
ученици и много гости.
Заместник областният управител връчи красив букет цветя и поздравителен адрес на гжа Алексиева, от името на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе, в който се казва: „За мен е истинско удоволствие да Ви поздравя по случай 150тата годишнина от основаването на ОУ „Отец Паисий“. Използвам настоящото
тържество, за да отправя своите най-искрени благопожелания и към учителите,
учениците и родителите!
През далечната 1866/1867 година е създаден най-старият първообраз на днешното
училище „Отец Паисий“. Вече век и половина, колективът му възпитава младите хора
в нравствени добродетели, човеколюбие и патриотизъм и дава своя съществен принос
за изграждането им като достойни, знаещи и можещи личности. “.
В своето приветствие, г-н Станчев изрази своето уважение за труда и професионализма
на г-жа Алексиева и нейния екип, като подчерта, че професията, която са избрали е
една от най-благородните. Той отправи и своите благопожелания към учениците, да
усвояват това, на което ги учат техните учители, да бъдат упорити, любознателни и
успешни.
38. Български универсален тор представиха пред румънски производители
Днес в Трансграничен „Данубиус”, със съдействието на Асоциация „Еврорегион
Данубиус”, се състоя работна среща със земеделски производители в окръг Гюргево и
Земеделска Кооперация „Старт 93”, с. Караманово, община Ценово. Целта на срещата
бе представяне на производството на универсален органичен тор „Биостарт 93”.
Срещата бе провокирана от редовното заседание на Съвместната българо-румънска
земеделска работна група, Бизнесцентър провело се в Русе през октомври т.г., където гжа Валя Владимирова, експерт химик в ППК „Старт 93” запозна специалистите с найновия си продукт. Той е необходим особено при покълване на семената, първоначално
формиране на кореновата система и стъблото и допринася за подобряване на
количеството и качеството на получения добив.
Продуктът провокира силен интерес сред румънските фермери. Представителите на
Окръжната дирекция по земеделие предложиха да се изпробва препаратът на
определена земеделска площ на територията на Гюргево, за да се види ефекта от него,
както и да бъде предоставен на Националния институт по земеделие „Фондуля”, за
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същата цел. Дискутираха се възможностите за закупуването му и разпространение на
румънския пазар.
В дискусиите участва и заместник областният управител Станимир Станчев, който в
рамките на срещата обсъди с председателя на Окръжен съвет Гюргево, г-н Мариан
Мина, съвместните трансгранични инициативи и проектни идеи, стоящи на дневен ред
между Областна администрация Русе и Окръжен Съвет Гюргево.
Модератори на срещата бяха Клара Мъркулеску – директор Трансграничен
Бизнесцентър Данубиус - Гюргево и Лили Ганчева, изпълнителен директор на
Асоциация Еврорегион Данубиус.
Гости бяха: Петра Окишор - Директор Окръжна дирекция Земеделие Гюргево, Нику
Мърдале – Директор Дирекция Международно сътрудничество, стратегии и проекти –
Окръжен съвет Гюргево, Джордже Чиряп – Председател на Работодателите в МСП –
Гюргево, Мариус Веля – Генерален директор Holland Farming.
39. Областната комисия по БДП заседава утре
Утре, 23.11.2016 г. (сряда), от 10 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се
проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата.
По време на заседанието ще бъдат разгледани предложения за актуализация на
Областната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в област
Русе 2012-2020: част аналитична, SWAT анализ и визуализация на целите на
стратегията. Ще бъдат приети Отчет за изпълнение на Плана за 2016г. и Индикативна
годишна програма за дейността на Комисията за 2017 г.
40. Относно националната програма за енергийна ефективност
Информираме Ви, че Програмата за саниране не е спряна. Кметовете са уведомени
временно да преустановят сключването на нови договори, докато парламентът приеме
бюджет 2017 и потвърди продължаването на програмата. Причината е, че сключените
до момента договори са достигнали сумата от 1 млрд. лв., заложена в постановлението
за изпълнението на програмата и гарантирана от бюджета.
41. Комисията по транспорт и енергетика ще заседава
Утре, 24 ноември 2016 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе, ще се
проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на транспорта
и енергетиката.
Две са основните теми, включени в дневния ред. Първата от тях е свързана с
реализацията на компонентите по проект „Интегриран градски транспорт в гр. Русе”.
„Европейска транспортна политика и приоритетите на регионално ниво в съответствие
с изграждането на единна европейска транспортна система“ ще се представи от проф.
д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
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42. Представяне на книгата „Така беше … в Русе и в България“
На 22.11.2016 г., в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше представена
мемоарната книга „Така беше … в Русе и в България“ на Кирил Дочев, представена от
журналистката Нели Пигулева.
Кирил Дочев е бил дългогодишен председател на Окръжния народен съвет в Русе и покъсно пълномощник за Русенски окръг, преди началото на демократичните промени
през ноември 1989 г.
Събитието беше уважено и от г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на
област Русе. В своето приветствие той изрази възхищението си към РБ „Любен
Каравелов”, за поредното организирано събитие, което е достойно за уважение, защото
„всички ние трябва да знаем историята си, да се учим от нея и да вървим напред,
стъпвайки върху това”. Заместник областният управител подчерта някои откъси от
книгата на г-н Дочев, които са му направили силно впечатление и сподели, че с интерес
ще препрочита книгата. Той отправи и своите пожелания за здраве, професионални
успехи и повече такива хора, като г-н Дочев, които да устояват и вярват в идеалите.
Написаното в тази книга не може да се прочете в учебниците по история и това дава
възможност на читателите да се запознаят с миналото, живота и случилите се събития
в Русе, в Русенския регион и в България от началото на Втората световна война до
демократичните промени през 1989 г. Написаното в нея е лично преживяно, видяно и
чуто от разкази на живи участници в събитията.
43. Готовността на Дунав мост за зимата обсъдиха в Гюргево
Днес, 23.11.2016г. в Заседателната зала на Префектура Гюргево, се проведе среща
между г-н Зоринел Никулча, префект на окръг Гюргево, Мариан Мина, председател на
Окръжен съвет Гюргево и доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе. Срещата беше инициирана с цел обсъждане на въпроси, свързани със създаването
на подходяща трансгранична организация, за да се гарантира доброто функциониране
на инфраструктурата, свързваща двата гранични града Русе и Гюргево през зимния
сезон 2016-2017 година.
От българска страна, участие в нея взеха, институциите, имащи отношение към
гранично контролно-пропускателен пункт Русе – Гюргево: Венцислав Халаджов,
началник на Митница Русе, Радостин Стоянов, началник ГКПП Русе, Стойчо Станчев,
представител на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Русе,
Йосиф Йосифов, представител на Областно пътно управление, Румен Кръстев,
началник на Сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР и Асоциация „Еврорегион Данубиус“,
в лицето на Лили Ганчева, изпълнителен директор. От румънска страна присъстваха
представители от техните омологични структури.
Тази година, снегопочистването на Дунав мост ще бъде осигурено от румънската
страна.
Доц. д-р Бурджиев постави на вниманието на участниците в дискусията две
изключително важни ситуации при възникване на ледоход и нефтени разливи в река
Дунав.
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Реши се до 15.12.2016 г. да се проведе среща на компетентните органи от българска и
румънска страна, за да бъдат договорени подробности за взаимодействие при
необходимост.
Ще бъдат преподписани актуализираните протоколи от предходната година с
ангажиментите и отговорностите на съответните институции, както лицата и
контактите за координиране на действията, касаещи целия автомобилен трафик по
моста, в нормални и неблагоприятни климатични условия, специфични за зимния сезон
2016 – 2017 година.
В последващ разговор, г-н Мина и г-н Бурджиев споделиха своята удовлетвореност от
изключително хармоничните и плодотворни взаимоотношения между Окръжен съвет
Гюргево и Областна администрация Русе.
44. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата заседава
Днес, 23.11.2016 г.,от 10,00ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
То беше председателствано от Валентин Колев, заместник областен управител на
област Русе.
По време на заседанието, бяха разгледани предложения за актуализация на Областната
стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в област Русе 20122020: част аналитична, SWAT анализ и визуализация на целите на стратегията.
Според посочените данни за периода 2012 – 2015 г. основна причина за
пътнотранспортните произшествия е неспазването на Закона за движение по пътищата
– движение с несъобразена скорост, движение с превишена скорост, неспазване на
предимство и др. Голяма част от изказалите се членове на Комисията, акцентираха
върху липсата на самоконтрол у водачите на пътни превозни средства.
Дискутиран беше въпрос за контрол на движението по пътищата и неговата
ефективност. Общо беше мнението, че осъществяваният контрол не води до очакваните
резултати – повече дисциплинираност във водачите и по-малко пътнотранспортни
произшествия и съответни последици от тях.
Отчетено беше, че в периода 2015 г. и по оперативни данни за 2016 г. се наблюдава
увеличение на броя на пътнотранспортните произшествия и на тежко ранените
граждани при пътнотранспортни произшествия, като същата е тенденцията на
смъртните случаи.
Беше поставен въпроса за превенцията по отношение безопасността на пътя, особено за
децата и необходимото взаимодействие между родителите и училищния персонал за
приучаване на децата да се съобразяват с указанията по улиците и пътищата.
Посочена беше и необходимостта от законодателни промени за въвеждане на практики,
осигуряващи максимална събираемост на наложените санкции за установени
административни нарушения по Закона за движение по пътищата.
Бяха приети Отчет за изпълнение на Плана за 2016г. и Индикативна годишна програма
за дейността на Комисията за 2017 г.
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Членовете на комисията изразиха мнение да бъде използван екип от РУ „Ангел
Кънчев“ при изготвяне на анализите за причините и условията за пътнотранспортни
произшествия, използвайки предоставените данни на ОД на МВР - Русе.
Прието беше решение да се препоръча на община Русе да засили административния
контрол чрез компетентните си органи за изпълнение на отделни текстове от Закона за
движение по пътищата и правилника за приложението му, свързани най-вече с
паркирането на МПС по начин, създаващ предпоставка за пътнотранспортни
произшествия.
45. Обсъждат доброволните формирования в област Русе
На 23.11.2016 г., от 13,00ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
семинар на тема „Състояние на доброволните формирования в област Русе – 2016”.
Срещата откри доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе.
Презентации по темата представи ст. инспектор Ивелин Димитров, началник група
ПКПД – РДПБЗН.
На семинара беше представено състоянието на доброволните формирования в област
Русе и участието им в дейностите при защита от бедствия, както и ролята на
ръководителя за функционирането на доброволните формирования. Също така бяха
посочени настъпилите промени в Закона за защита при бедствия.
След представянето на темите, последва дискусия по предоставената информация и
актуални въпроси, засягащи доброволните формирования в областта.
46. Анкетиране на бивши земеделски собственици
Общинската служба „Земеделие” гр. Русе, на основание чл.18д, ал.4 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за възстановяване на земеделски земи в землището на гр.
Русе, местности Орешака, Дяволица, Буйна Яна, Чародейка, Ясаците, Капаклийка,
Бранище, Арнаут дере, Бъзовдол, в землището на с. Николово, местност НадгоратаДунарит, землището на с. Долно Абланово, местност Пачева чешма и землището на
с.Басарбово, местност Помпена станция Красен, попадащи под разпоредбите на
параграф 4 от ЗСПЗЗ, в срок 7 дни от обявлението, да се явят за съвместно уточняване
границите на земеделските земи, във връзка с чл.28, ал.1 и ал.3, т.3 ППЗСПЗЗ.
Анкетирането на бившите собственици ще се проведе в сградата на Общинска служба
„Земеделие” гр. Русе, ул.”Църковна независимост” 16, ет.6 от 01 до 09.12.2016 г. от 9 до
17 часа, съгласно график, обявен на сайта на ОД ”З” гр. Русе.
47. Старт на 4-та Дунавска културна конференция
Днес, 24.11.2016 г. в зала „Европа“ на Доходното здание беше даден старт на 4-та
Дунавска културна конференция, посветена на проектите за регионално
сътрудничество в региона по река Дунав.
Програмата е изключително наситена от възможности за обмяна на опит,
осъществяване на контакти с потенциални партньори за бъдеща съвместна дейност.
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Предвидено е представяне на успешно приключили и изпълняващи се в момента
европейски проекти с фокус върху литературата, сценичното изкуство и театъра както
и такива, ориентирани към концепции за бъдещо културно развитие. С цел
популяризиране на добри практики, организаторите са разработили и обезпечили
активна културна програма, включваща посещения на изложби, литературни четения и
други.
Очакванията са конференцията да обогати възможностите за съхраняване и
популяризиране на културното многообразие в Дунавското пространство.
48. Областната комисията по транспорт и енергетика заседава
Днес, 24 ноември 2016 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе, се
проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на транспорта
и енергетиката.
То беше председателствано от Валентин Колев, заместник областен управител на
област Русе.
Представен беше отчет за работата на Комисията за 2015 г.
Г-жа Искра Антонова, началник отдел „Транспорт“ към Община Русе запозна
участниците с реализацията на компонентите по проект „Интегрирана система за
градски транспорт на град Русе“. Общата стойност на проекта е 29 256 115,47 лв., от
които 26 007 507,51 лв. по Оперативна програма „Регионално развитие“ и 3 248 605,96
лв. са собствен принос на Община Русе. Продължителността на Проекта е 41 месеца и
включва 8 компонента. Постигнатите общи резултати са: 100 спирки на обществения
градски транспорт с монтирани електронни информационни табла, над 390 000 часа
спестено време за пътуване, 1,2 км обособена бус лента, 14 км изградени вело алеи, 1
изграден подлез за обществен градски транспорт, пешеходци и велосипедисти, 4
реконструирани подлези и 1 надлез с условия за хора с увреждания, 3% увеличение и
използване на масовия градски транспорт (включително ора с увреждания), 1 600
привлечени пътници от леките автомобили дневно, 8 т./годишно намаляване на
емисиите парникови газове.
Членовете на Комисията приеха Индикативна годишна програма за дейността и през
2017 г., като се предвижда провеждането на две заседания с общо 7 теми. Програмата е
отворена за включване на допълнителни теми, възникнали през периода и попадащи в
компетенциите на Комисията.
49. 8-мо издание на фестивал „Светът е за всички“
В дните, 25 и 26 ноември 2016 г. в Русе ще се проведе за осми път фестивалът „Светът е
за всички“.
Уникално ръчно изработени предмети от хора с увреждания ще могат да зарадват
русенци и гостите на Русе. Изложбата ще бъде открита в петък от 11.00 часа във
фоайето пред Пленарна зала на община Русе.
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Вторият ден на фестивала (събота)ще продължи с богата празнична програма и ще
започне от 11.00 часа в Пленарна зала на община Русе.
Във фестивала ще участват 40 неправителствени организации и сдружения на и за хора
с увреждания и 6 индивидуални изпълнители. Новост в тазгодишното издание е
включването на участници от областите Шумен, Разград, Велико Търново, както и на
Националната организация „Малки български хора“.
Каним всички любители на изкуството да посетят експозицията и да се насладят на
сценичните изяви на хората в неравностойно положение. Вашата подкрепа и
аплодисменти ще бъдат заслужена награда за тяхното старание и стремеж за изява.
50. Открита приемна в община Ветово
На 05.12.2016 г. от 14.30 часа в Младежкия дом на гр. Ветово, община Ветово
Областният управител доц. д-р Стефко Бурджиев и заместниците му ще проведат
поредната открита приемна.
По време на срещата гражданите ще имат възможност да зададат своите въпроси и
поставят проблеми, касаещи населеното място, общината и областта като цяло.
Приканват се да присъстват кметове на кметства, кметски наместници и жители на
областта.
51. Откриване на зала „Конфуций“ и втори фестивал на китайската култура
На 24.11.2016 г. в РУ „Ангел Кънчев“ беше открита зала „Конфуций“, в която студенти
от специалност „Европеистика и глобалистика“ ще провеждат часовете си по китайски
език.
В официалното откриване се включиха Валентин Колев, заместник областен управител
на област Русе, проф. Гъ Джъцян и доц. Аксиния Колева, директори на институт
„Конфуций“ София, проф. Велизара Пенчева, ректор на РУ „Ангел Кънчев“, чл.-кор.
проф. Христо Белоев, председател на Общото събрание на РУ „Ангел Кънчев“ и
председател на Общински съвет Русе, както и представители на посолството на
Китайската народна република.
Проф. Гъ Джъцян и доц. Аксиния Колева бяха удостоени с Кристален знак на
Русенския университет, а на преподавателката по китайски във висшето училище Хонг
Хайдзю се връчи специална грамота за приноса ѝ в създаването на залата.
Събитието беше съпътствано и от откриването на Втория фестивал на китайската
култура.
Заместник областният управител благодари за покана и изрази своето удоволствие да
бъде част от тези две прекрасни мероприятия, защото китайската култура е древна и
богата на традиции. Той отправи и своите пожелания към всички за успех и много
положителни емоции.
В празничната програмата бяха включени изпълнения на китайски песни и танци,
презентации, тайчи софтбол, ушу демонстрации, китайско модно шоу и др.
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52. С голям успех приключи фестивал „Светът е за всички – 2016”
В продължение на два дни с фестивал „Светът е за всички – 2016“ беше отбелязан
предстоящият международен ден за защита правата на хората с увреждания 3-ти
декември. Подготовката започна от рано и резултатите бяха впечатляващи.
Доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе поздрави участниците и
сподели: „Фестивалът „Светът е за всички“ е едно доказателство, че пред изкуството и
творчеството всички сме равни. Този фестивал се провежда за осми път и това не може
да се случи без всеотдайността на организатори, доброволци и самодейци“. Той
забеляза, че определеното за фестивала пространство – фоайето и пленарната зала на
Община Русе не побират всички желаещи за изява и обеща да съдейства за осигуряване
на друга зала с повече места и с по-добър достъп за хора с увреждания.
От името на ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“, приветствие поднесе
доц. д-р Таня Грозева. Тя изрази готовност през следващата година фестивалът да се
проведе в Канев център, което предизвика голям отзвук на одобрение в публиката.
Поздравителен адрес беше връчен и от името на Пламен Стоилов, кмет на община Русе
и приветствие от Валентина Николаева, регионален представител на Комисия за защита
от дискриминацията Русе.
Тази година определените пространства наистина се оказаха тесни както за концерта
така и за изложбата – базар, която беше открита в петък от г-н Валентин Колев,
заместник областен управител на област Русе. Той поздрави организаторите и
участниците и връчи поздравителен адрес от името на доц. д-р Стефко Бурджиев.
За участие във фестивала бяха подадени и одобрени 44 заявки. Участниците в
изложбата и фестивала бяха 656, а общо посетителите бяха над 1300.
В изложбата бяха подредени уникални картини и ръчно изработени бижута, коледна
украса, сувенири, плюшени играчки и други предмети. Средствата от тяхната продажба
ще се използват за постигане целите на сдруженията, а именно за превенция на
социалното изключване на деца и възрастни с различни увреждания.
Концертът продължи 6 часа. Рецитираха се авторски произведения, пяха се песни в
групи и индивидуално, възпроизведе се обичаят „Вардене на квас“, изпълниха се
редица танци, пресъздадоха се композиции „Цар лъв“, „Танц с колички“, „Вълшебница
природа – за теб, за мен, за всички“. Традиционно концертът завърши с Валентин
Данев от Съюза на слепите в България и естрадния състав на Сдружение „Свят за
всички“, които изпълниха любими популярни песни.
Сдружение „Смело сърце“ и партньорите по проекта се бяха погрижили за осигуряване
на подаръци, които заедно с грамотите бяха връчени на всички участници.
Фестивалът „Светът е за всички“ се провежда за осми път. През последните 3 години
Сдружение „Смело сърце“ осигурява съфинансиране за фестивала от благо - деятели и
от Община Русе по Програмата за подкрепа на малки проекти за култура и изкуство.
Значителна помощ оказват десетки доброволци от Областна администрация,
Сдруженията „Учителска подкрепа“, „Европейски хоризонти“, „Кураж“, „Воля“ и
„Смелост“. През всичките години Областният управител и неговият екип също
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подкрепят организацията и провеждането на фестивала, а кметът на Общината
предоставя за ползване пленарна зала и фоайето пред нея.
Тази година фестивалът придоби национално значение тъй като в него взеха участие
хора с увреждания от 4 области – Русе, Разград, Шумен и Велико Търново. Имаше
представители от всички национални организации – на слепите, на глухите, на
глухонемите, на сляпо - глухите, на лицата с тежки физически увреждания и др. За
първи път присъства представител на Националната организация на малките хора.
Целта на организаторите е фестивалът да премине границите и да се разрасне до
международен. Това ще даде възможност да се обменят и приложат добри практики за
подобряване качеството на живот на хората с увреждания и за превенция на социалното
им изключване, за провеждане на ефективни форуми и събития, подпомагащи тези
процеси.
53. Областният управител се срещна с посланика на република Казахстан
Областният управител на Област Русе , доц. д-р Стефко Бурджиев, прие днес в
кабинета си Н. Пр. Темиртай Избастин, ръководител на дипломатическата мисия на
Република Казахстан в България.
В опознавателната за двете страни среща взеха участие още чл.-кор. проф. д.т.н. Христо
Белоев, председател на Общински съвет Русе, г-н Станимир Станчев и г-н Валентин
Колев, заместник областни управители на област Русе.
Н. Пр. Избастин изрази своето искрено задоволство, че е гост на града ни и акцентира
върху това, че трябва да се търсят възможности за ползотворно икономическо
сътрудничество между България и Казахстан.
От своя страна, доц. д-р Бурджиев приветства своя гост с добре дошъл в най-красивия
град на България и сподели, че има одобрен проект за интермодален терминал в
Северен централен район на планиране в България – Русе, изграждането на който ще е
предпоставка за подобно добро икономическо сътрудничество и за по-лесен достъп на
Казахстан до европейските страни.
Беше обсъдено и евентуалното побратимяване между Русе и град от Казахстан, както и
подписване на споразумение след проучване на направените предложения от
казахстанската страна.
Областният управител акцентира върху изграденото добро партньорство в областта на
науката, а именно приемането на студенти и преподаватели от Казахстан в РУ „Ангел
Кънчев“.
В края на срещата, доц. д-р Стефко Бурджиев и Н. Пр. Темиртай Избастин изразиха
своята увереност, че с тази първа среща, ще се постави началото на бъдещо добро
сътрудничество между двете страни.
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54. Спектакъл по случай националния празник на Румъния
На 28.11.2016 г. в Пленарна зала на община Русе, румънският ансамбъл „Дойна
Дунари“ изнесе пред русенска публика фолклорен спектакъл по повод Националния
празник на Румъния – 1 декември.
Организатор на събитието е Асоциация „Еврорегион Данубиус“, а основни
съорганизатори са Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево и Окръжен
център за консервация и съхранение на народните обичаи и традиции, Гюргево.
Г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“
приветства участниците и гостите с добре дошли и предостави думата на доц. д-р
Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе да открие празничната програма.
Областният управител се обърна с думите: „За мен е чест и удоволствие да бъда част от
едно събитие, станало възможно преди всичко заради усилията на Лили Ганчева, която
полага усилия и прави възможно разстоянието между Гюргево и Русе да е много
малко“. Той поздрави и румънските гости с техния национален празник – 1 декември,
дата свързана с обединението и единението на румънския народ. Не на последно
място, г-н Стефко Бурджиев благодари и на румънските изпълнители, като им пожела
все по-големи успехи на музикалната сцена.
Концертът продължи един час с традиционни румънски песни и танци. „Дойна Дунари“
е изключително популярен фолклорен ансамбъл с множество награди и участия в и
извън пределите на Румъния.
55. 110 години – Дмитрий Шостакович
Днес, 29 ноември 2016 г. от 17:30 ч. в зала „Европа“ на Доходното здание ще се
проведе музикална вечер, посветена на 110 години от рождението на Дмитрий
Шостакович.
Предвидена е интензивна културна програма, включваща музикални изпълнения на
творби на известния руски композитор, нотни издания и звукозаписи на негови
произведения както и изложба с книги за живота и творческата му дейност.
На събитието ще присъства и Областния управител на Област Русе, доц. д-р Стефко
Бурджиев.
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