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1. Областният управител уважи празника на гората в Нисово
Днес, 01.04.2017 г., в Природозащитен комплекс „Ломовете“, с. Нисово се
проведе „Празник на гората“, посветен на „Седмицата на гората“. Инициатива се
провежда за 92-ри път в България.
Официални лица уважили празника бяха доц. д-р Стефко Бурджиев, областен
управител на област Русе, Пламен Дончев, заместник-кмет на община Иваново,
Корнелия Йорданова, кмет на село Нисово и представител на СЦДП ДП – Габрово.
Празникът на гората откри инж. Цонка Христова, директор на ДПП „Русенски
Лом“. Приветствие към присъстващите отправи областният управител, който изрази
своето удоволствие да присъства на празника. Той отбеляза, че тази традиция е
изключително ценна, понеже възпитава децата „в любов към природата и всичко онова,
което тази природата ни дава, и най-важното в чувство за отговорност да я опазваме за
следващите поколения”. В края на своето поздравление, г-н Бурджиев пожела на всички
да бъдат живи, здрави и да пазят гората, както от природните така и от предизвиканите
от човека бедствия.
По случай уникалната инициатива, областният управител връчи поздравителен
адрес на инж. Христова. Богатата празнична програма включваше участие на
Ученически фолклорни състави, залесяване с местни дървесни видове, интерактивни
игри с ученици и разглеждане на посетителския център. В събитието се включиха
младежи от гр. Русе, община Ветово и община Иваново. Празникът на гората бе
организиран от ДПП „Русенски Лом“ и СЦДП ДП – Габрово.
2. Обсъди се настаняването и медицинското обслужване на деца емигранти
Днес, 03 април 2017 г., в Зала 613 на Областна администрация Русе, под
председателството на г-н Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе се
проведе работна среща с активното участие на представители на Районна прокуратура
Русе, РД „Гранична полиция“ Русе, РДСП Русе, РЗИ Русе, Община Русе, БЧК Русе и
дирекция „Контрол по правата на детето“ към ДАЗД.
Дискутираха се условията и реда за временното настаняване и медицинското
обслужване на деца на емигранти, преминали нелегално през границата на Република
България. По инициатива на д-р Руденко Йорданов, директор на Областния секретариат
на БЧК Русе, работната група ще даде своите предложения за промени в нормативната
уредба относно реда за временното настаняване и медицинското обслужване на деца от
тази рискова група.
От името на Областния управител ще бъде изпратено обобщено становище до
Държавната агенция за закрила на детето, за предприемане на необходимите действия по
отношение гарантиране правата и законните интереси на децата на емигранти,
преминали нелегално през границата на Република България.
3. Открита приемна на областния управител в община Бяла
На 07.04.2017 г. от 14.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация в
гр. Бяла, община Бяла, областният управител г-н Стефко Бурджиев ще проведе 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.
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4. В Ряхово пресъздадоха народния обичай Благовещение
Днес, 05.04.2017 г. в китната градина на г-жа Гинка Корнилова в село Ряхово по
интересен и автентичен начин беше пресъздаден народният обичай „Благовещение“.
На този ден Архангел Гавриил известява Дева Мария, че ще стане майка на Божия
син. Народните поверия гласят, че на Благовещение кукувицата се чува за първи път и
това е знак, че пролетта е настъпила и природата се възражда. Събитието се организира
от Общинската организация на „Съюз на пенсионерите 2004“, Сливо поле.
Празникът уважиха Емил Кирилов, заместник областен управител на област Русе,
Валентин Атанасов, кмет на община Сливо поле, инж. Йордан Казаков, председател на
„Съюз на пенсионерите 2004“ – област Русе, много гости и приятели. В пресъздаването
на обичая се включиха самодейци от пенсионерските клубове в община Сливо поле.
Беше отслужен водосвет за здраве и берекет на дома, жителите и гостите на селото.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес от името на доц. д-р Стефко
Бурджиев, областен управител на област Русе на инж. Йордан Казаков.
5. Номинират се фирми с добри условия на труд
За трета поредна година Областният съвет по условия на труд организира конкурс
„Годишни награди по безопасност и здраве при работа в област Русе“, в който ще се
отличат примери за добри относими практики. Конкурсът има за цел да насърчи
дейности, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез
активното участие на всички заинтересовани страни.
Номинациите отново ще бъдат в 3 категории:
Малки предприятия – до 50 наети;
Средни предприятия – от 50 до 250 наети;
Големи предприятия – над 250 наети.
Всеки кандидат може да участва само в една от категориите. Не могат да участват
предприятия допуснали смъртна злополука или злополука, довела до трайна
инвалидност през 2016 г.
Необходими документи за кандидатстване:
Попълнен формуляр за кандидатстване;
Допълнителни материали (включително снимки, презентации, графики, диаграми
и др.).
Конкурсът се провежда по повод Международния ден за безопасност и култура
на труда 28-ми април, когато ще бъдат обявени предприятията-победители измежду
номинираните. Номинации ще се приемат до 17.00 часа на 21.04.2017 г. на хартиен
носител в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Русе,
находящ се в гр. Русе, пл. Свобода 6 или по електронен път на e-mail: governor@ruse.bg.
6. Росен Миланов уважи ден на отворените врати в ОУ „Ангел Кънчев“
Днес, 05.04.2017 г., в ОУ „Ангел Кънчев“ се провежда Ден на отворените врати.
Сред официалните гости на събитието бяха заместник областният управител на
област Русе Росен Миланов, Сашо Щерев, началник отдел „Образование“ в Община
Русе, Цветослав Димитров, началник отдел „Организационно-методическа дейност и
контрол“ в РУО, партньори, преподаватели, студенти от Холандия и много родители.
Денят на отворените врати откри директорът на училището Енчо Енчев, който
отправи благодарност към присъстващите за подкрепата и съпричастността и ги запозна
с предвидената богата програма. Приветствие отправи и заместник областният
управител, който изрази искреното си задоволство за организацията и разнообразието от
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дейности и проекти, по които работят учениците и учителите в ОУ „Ангел Кънчев“. Г-н
Миланов връчи поздравителен адрес на г-н Енчев 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 повод провеждането на Ден
на отворените врати в ОУ „Ангел Кънчев“. Чрез Вас отправям своите благопожелания
и към преподавателите, родителите и учениците. Като съжалявам, че не мога да
присъствам лично, използвам настоящото събитие да изразя искреното си задоволство
за интересния и креативен начин, по който запознавате по-пълноценно с атмосферата в
училището, възможностите за обучение, както и с отношението към децата. Приемете
най-сърдечните ми пожелания за успех на инициативата! Нека тя донесе удовлетворение
на всички участници днес!“.
Малките възпитаниците на училището изнесоха пъстра музикална програма, а
интерес сред всички предизвикаха и членовете на Дружество „Традиция“, облечени в
автентични опълченски униформи. След това всички ученици и техните преподаватели
се отправиха към класните стаи, за да се потопят в интересни образователни занимания.
7. Петнадесет години асоциация Евро регион Данубиус
Днес, 06.04.2017 г., в Зала №1 на Областна администрация Русе се проведе
Общото годишно събрание на Асоциация Евро регион Данубиус, посветено на 15-тата
годишнина от създаването ѝ. Събранието започна под звуците на химна на Европа.
Присъстваха областният управител на област Русе доц. д-р Стефко Бурджиев и в
качеството си на Председател на сдружението, зам. областният управител Росен
Миланов, заместник -председателят на Окръжен съвет Гюргево Лучиан Корозел,
експерти от двете администрации, кметове на общини, представители на НПО и
институции от Русенска област и Гюргевски окръг – членове на организацията.
Официални гости бяха Н.Пр. Тодор Чуров – посланик на България в Румъния,
Ивайло Маринов – Първи секретар, Служба по търговско-икономическите въпроси в
посолството на България в Румъния, Раду Молдован – икономически и търговски
съветник в посолството на Румъния в България, представители на Смесената българорумънска търговска камара, Митница Русе, РД „Гранична полиция“ Русе. В
приветствията, единодушно Асоциация Евро регион Данубиус бе определена като
успешен модел на работа между НПО и представители на местните и държавни власти
в България и Румъния с доказан авторитет.
„Дейността ѝ е с широк обществен отзвук и реални резултати, като създадени
партньорства между институции, общини, НПО-та, сключени договори между търговски
организации за съвместна дейност, многобройни изложби и изложения, разработени и
реализирани редица трансгранични проекти”, посочи областният управител Стефко
Бурджиев. „За 15 години Асоциацията се превърна от българо-румънски проект в
институция“.
Изпълнителният директор Лили Ганчева представи отчета за дейността на
организацията за 15-годишния период, определяйки я като изключително динамична и
многоаспектна. Припомни предисторията по създаването на Асоциация „Евро регион
Данубиус”, първоначално
свързана с БРИЕ (Българо-румънският между
университетски център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Стопанската
академия Букурещ), създаден с помощта на Пакта за стабилност. Група от българи и
румънци, включваща представители от РУ „Ангел Кънчев“ и Стопанска академия –
Букурещ и експерти от Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево,
посещават трансграничния Еврорегион Виадрина, обхващащ областта около немския
град Франкфурт на Одер и около полския град Шлюбице, които са разделени от река
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Одер. Групата от Русе и Гюргево се запознава с успешния немско – полски опит в
трансграничното сътрудничество и след завръщането си у дома започва да го прилага на
местна почва. Част от този опит е заимстван при създаването на Асоциация „Еврорегион
Данубиус”.
Като особени постижения Ганчева посочи:
- приноса за намаляване/премахване на таксите за преминаване на Дунав мост,
организацията на движение по Дунав мост по време на ремонта на румънския участък,
взаимодействие и комуникация при кризисни ситуации през зимните сезони – в
нормални и извънредни метеорологични условия;
- създаването на Съвместната работна група от представители на земеделието от
Гюргевски окръг и Русенска област (СРГПЗ Гюргево Русе) – безпрецедентна по цялата
ни обща българо-румънска граница;
- споразумения за сътрудничество между общински администрации, висши
учебни заведение от България и Румъния, с цел създаване на партньорски екипи и
последвалите подготвени и и внесени трансгранични проекти по Програмите от
предприсъединителните фондове, Програмата за ТГС Румъния – България 2007-2013 и
действащата в момента Интеррег V-A 2014-2020г. Реализирани над 22 проекта за над 30
млн. Евро и 16 внесени по досегашните покани на Програма момента Интеррег;
- изграждането на Трансграничен Бизнес център „Данубиус“ в Гюргево ТГБЦ,
създаден по проект на Окръжен съвет – Гюргево и финансиран от Програма ФАР-ТГС,
с ценното методическо съдействие на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни
предприятия – Русе (БЦМСП – Русе);
- особено активна културна дейност – трансграничният културен обмен е найпрекият път за взаимното опознаване между българи и румънци; културни събития,
организирани и реализирани с участието на творци не само от Русе и Гюргево, но и от
цяла България и Румъния; осъществени
редица художествени, фотографски,
исторически, етнографски и екологични изложби, концерти, симпозиуми, представяния
на книги и автори, на конференции и кръгли маси за отбелязването на национални
празници и честване на редица годишнини от историята на двата народа, както и на
празниците, посветени на Русе, Гюргево и река Дунав;
- в областта на образованието сключени поредица от договори за сътрудничество
и партньорски проекти на училища и детски градини не само от Русе и Гюргево, но и от
Русе и Букурещ;
- организирани курсове по румънски език, основно за служителите от Гранична
полиция, Митницата, речно корабоплаване, областна и общинска администрация и
други;
- в областта на здравеопазването, осъществени редица срещи на ръководствата на
болниците в Русе и Гюргево, на двете Здравноосигурителни каси, на Диагностичноконсултантските центрове и дори на лекарски екипи от двете болници по различни
специалности, като офталмолози, кардиолози, хирурзи и т.н.
Общото събрание обсъди приоритетите за работа, сред които успешно
реализиране на подадените проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата,
развитие на земеделието и туризма, повишаване на сигурността в региона Русе –
Гюргево.
Лили Ганчева запозна участниците в общото събрание и с проектната идея
относно изграждане на естакада на граничен пункт Русе – Гюргево с финансиране по
Програма за ТГС Интеррег V-A 2014-2020, целяща улесняване на трафика и
предотвратяване на задръствания. Призова отново административните органи на
България и Румъния да лобират съвместно за изграждането на трети мост над Дунав в
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непосредствена близост западно от площадката на бившия Комбинат за тежко
машиностроене Русе.
ДИПЛОМИ за цялостен принос в развитието на трансграничното сътрудничество
получиха областният управител Стефко Бурджиев и изпълнителният директор на Евро
регион Данубиус, Лили Ганчева.
От своя страна, г-н Бурджиев в качеството си на Председател на организацията и
г-жа Ганчева връчиха Дипломи за оказано съдействие и подпомагане дейността на
Еврорегион Данубиус в осъществяването на трансграничното сътрудничество в региона
Русе – Гюргево и реализирани проекти на: Гранична полиция Русе, Митница Русе, РД
Пожарна безопасност и защита на населението, Катя Горанова – и.д. на Бизнес център
Русе, проф. д-р Юлиана Попова, зам. ректор на РУ „Ангел Кънчев”, на специалисти от
Окръжен съвет Гюргево и кметове на общини – членки на организацията.
В края на общото събрание, Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе
предаде председателството на Сдружението на Председателя на Окръжен съвет
Гюргево, Мариан Мина за следващите 2 (две) години, съгласно Устава на организацията,
а той остава зам. председател.
Възпитаници на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“
Русе, поднесоха виртуозна музикална изненада на членовете и гостите на годишното
събрание на Асоциация Евро регион Данубиус.
8. Международен форум в областта на социалните и икономически науки в
Русе
Днес, 08.04.2017 г. беше дадено началото на Международна научна конференция
на тема „Социалните науки – Балканите и Близкия изток”. Съорганизатор и домакин на
събитието е Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Конференцията
откриха проф. д-р Расим Йелмаз от Университета „Намик Кемал” – Текирдаг, Турция,
Оливера Костоска, от Университета „Свети Климент Охридски”, Битоля, Македония и
ректора на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, проф. д-р инж.
Димитър Димитров.
Проф. Димитров акцентира върху значимостта на изучаването на социални науки,
които са основата за намаляване на процесите, водещи до регионални диспропорции.
Беше отчетено, че различията в напредъка на регионите са характерни в световен мащаб
и все повече влияят върху поляризацията в обществено-икономическия живот и в нашата
страната. За тяхното преодоляване на настоящия форум ще бъдат представени научни
изследвания в различни сфери на икономическите и социалните науки, като
международни отношения, търговия, логистика, инвестиции в човешкия капитал,
опазване на околната среда, финансово управление, туризъм, земеделие, агробизнес и
поведенчески анализ. Очаква се над 80 учени от повече от 20 университета от Европа,
Балканските страни и Турция да представят доклади по посочените тематични
направления по време на форума.
От името на Областния управител на област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев,
беше връчен поздравителен адрес на проф. Димитров, в който се казва:
„... Оценявам изключително високо, че под Ваш патронаж на територията на
област Русе се провежда подобен форум! Вярвам, че задълбочените знания в тази сфера
са от особено значение във все по-глобализиращото се общество. Нека ентусиазмът и
дейността Ви да продължат да бъдат като лъч, огряващ пътя напред и освобождаващ от
най-тежката заблуда – незнанието! ...”.
Настоящото мероприятие е четвъртото и същевременно второ в България от серия
конференции, които са организирани от университета „Намик Кемал” в Турция. До
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момента аналогични са провеждани в градовете Одрин, Прилеп и Пловдив.
Конференцията ще се проведе в период от два дена – 8 и 9 април 2017 г., в сградата на
филиала на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в гр. Русе. Нейна
основна цел е обмена на знания и идеи, водещи до иновативни концепции в областта на
управлението в различни сфери от практиката на регионално, национално и суб национално ниво.
9. Заседание на регионалния съвет за развитие на северен централен район
На 11-ти април 2017 г., в Конферентната зала на хотелски комплекс „Островче“ –
с. Островче, област Разград се проведе тридесет и третото заседание на Регионалния
съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).
Заседание се свика и се откри от г-н Манол Кившанов - председател на
Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на
област Разград на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие. В него взеха участие представители на министерства, областните
управители на областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра,
представители на общините от областите в Северен централен район, представители на
организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално
равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията
на района, Института за пазарна икономика, Националния статистически институт и
Агенция „Пътна инфраструктура“. Регионалният съвет за развитие на Северен централен
район актуализира своите представители в Комитетите за наблюдение на оперативните
програми за периода 2014-2020 г.
Г-н Петър Ганев – старши икономист в Института за пазарна икономика запозна
присъстващите с годишното издание „Регионални профили – показатели за развитие
2016 г.“, като акцентира върху социално-икономическото състояние и развитие на
областите в Северен централен район. В изпълнение на Решение на Регионалния съвет
за развитие на Северен централен район от 7-ми декември 2016 г., беше създадена
Специализирана комисия за анализ на демографските проблеми на територията на
Северен централен район и планиране на мерки за преодоляване на негативните
тенденции към РСР на СЦР. Приети бяха и Вътрешни правила за организацията на
дейността на комисията.
Доц. д-р Иван Марчевски – ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ Свищов информира присъстващите относно създаденото през м. февруари 2017 г.
Обединение на ректорите на висшите училища от Северна България в полза на
регионалното развитие. Чрез Обединението висшите училища ще обединят усилията си
за качествено и конкурентоспособно образование, ще работят за намаляване на
икономическите и социалните диспропорции и още по-активно ще се обърнат към
младите хора като най-ценен капитал за развитието на регионите и страната.
На заседание бяха представени законовите изисквания относно изготвяне на
междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие.
През 2017 г. предстои да бъдат разработени междинни оценки на Регионалните планове
за развитие на шестте района от ниво 2, Областните стратегии за развитие и Общинските
планове за развитие за периода 2014-2020 г., за които отговорни са министърът на
регионалното развитие и благоустройството, областните управители и кметовете на
общини. Беше представена и актуална информация относно степента на изпълнение на
договорите с Агенция „Пътна инфраструктура“ за проектиране на Автомагистрала Русе
– Велико Търново и възможностите за финансиране на проекта.
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Със свое решение Регионалният съвет за развитие на Северен централен район
определи като приоритетен за икономическото и социалното развитие на района и
подкрепи реализацията на проект „Комуникационно решение за изграждане на
кръстовище на две нива при ГКПП Дунав мост“.
10. Посланикът на Беларус в България на официално посещение в област Русе
Областният управител на област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев, прие днес в
кабинета си Извънреден и Пълномощен Посланик на Република Беларус в България,
Владимир Воронкович.
В срещата взеха участие още Росен Миланов и Емил Кирилов, заместник
областни управители на област Русе, Олег Белов, съветник по търговските въпроси в
Посолството на Беларус, както и представител на Беларуската търговска камара в
България, Тодор Трифонов.
Доц. д-р Бурджиев приветства своите гости с добре дошли в най-красивия град на
България и сподели, че е изключително важно двете страни да са активни и да се
използват и предлагат всички възможни начини за контакти и обмен между тях на всички
нива.
Н. Пр. Воронкович изрази своето искрено задоволство, че е гост на града ни и от
своя страна също подчерта, че трябва да се търсят перспективи за развитие на
ползотворно двустранно сътрудничество в търговско-икономическата сфера, селското
стопанство и туризма. Беше подчертана необходимостта за възобновяване и
активизиране на сътрудничеството между Минска и Русенска област. Посланикът
сподели, че на 26 март тази година се навършени 25 години от установяване на
дипломатическите отношения между България и Беларус. По повод юбилея са планирани
редица съвместни инициативи с българското Министерство на външните работи.
Обсъдиха се още регионалното сътрудничество, включвайки търговията и
икономиката, инвестициите, научно-техническо и културно сътрудничество и връзки
между бизнес асоциации на двете страни, както и перспективите за организиране на
посещения по бизнес линия. Областният управител подчерта: „Бизнесът трябва да се
съживи и да има среда, в която да работи. Ролята ни като местни власти и Вие като
представители на Беларуската държава е да се създадем условия бизнесът да си общува,
да се срещат хората, да се обменят културни ценности“.
В края на срещата, доц. д-р Стефко Бурджиев и Н. Пр. Владимир Воронкович
изразиха своята увереност, че тази среща ще е в основата на поредица от ползотворни
срещи, в посока по-доброто сътрудничество между България и Беларус.
11. Изящна дърворезба ще краси областна администрация Русе
Областният управител на област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев получи днес
дарение на пано дърворезба от русенеца Любомир Христов, която носи името „Пътя на
мечтателя“.
Авторът е разположил своя експозиция в малката изложбена зала на ул.
„Борисова“ 6, където могат да бъдат разгледани изработените от него дърворезби.
Самородният талант прави изложба от произведения, които са плод на неговото
възприятие на заобикалящия го свят. Любомир Христов не е възпитаник на никоя школа,
може да се каже, че е самоук и самобитен. Областният управител с нескрито вълнение
прие уникалния дар, като подчерта, че е щастлив от запознанството с автора и неговите
уникални творби, които са в хармония с живота.
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В знак на признателност, Стефко Бурджиев връчи поздравителен адрес на
Любомир Христов, в който се казва: „…Обръщам се към Вас с искрено възхищение и
признателност за невероятното въображение, креативност и усет да създавате творби,
наситени емоционално и даряващи наслада за сетивата. Уверен съм, че изложбата ще
има своя положителен отзвук и ще е изключително преживяване за всички, които ще се
докоснат до Вашия самороден талант! В навечерието на Великденските празници,
приемете най-сърдечните ми пожелания за здраве, творческо вдъхновение, въображение
и енергия, с които да създавате красота и хармония около себе си!“.
12. 71-ия национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“
Във връзка с 141 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета за
Освобождението на България, Областна администрация – Враца организира 71-вия
Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица”.
Походът е под патронажа на Президента на Република България г-н Румен
Радев и ще се проведе в периода 27 май – 2 юни 2017 г. в партньорство с Български
туристически съюз, Министерството на образованието и науката, Регионалните
управления по образованието, Министерството на туризма и др., със съдействието на
общините, през чиито територии преминава.
Право на участие в похода имат всички групи ученици, туристически
дружества от страната, клубовете и секциите по туризъм с неограничен брой туристи. По
маршрута могат да се включват индивидуални участници и самостоятелни групи, които
не принадлежат към определена организация.
13. Дискусия за развитие на туризма в област Русе
На 18 април (вторник) от 10.00 ч. в Зала „Св. Георги” ще се проведе срещадискусия с туроператори и заинтересовани страни за обсъждане на възможностите за
развитие на туризма в област Русе.
Идеята за срещата е възникнала по време на заседание на Постоянната
секторна комисия в областта на туризма и околната среда, проведено през 2016 г. По
време на дискусиите всички участници ще могат да представят различни виждания за
развитието на туризма в област Русе, привличането на български и чуждестранни
туристи и популяризирането на туристическите атракции в област Русе като цяло.
Желанието на Областна администрация – Русе е посредством дискусионния
форум да се осъществи контакт и бъдещо сътрудничество между туроператорите,
развиващи дейността си в област Русе, Общините и другите заинтересовани страни,
които в последствие да подпомогнат устойчивото развитие на туризма в област Русе.
14. Пети национални конни надбягвания в Сандрово
Областният управител на област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев беше гост на
Петите национални конни надбягвания в село Сандрово.
Надпреварата се проведе на конната писта в селото и е кръг от Републиканското
първенство. В нея взеха участие над 100 елитни коне. Атрактивното състезание се
провеждат под патронажа на Българската асоциация по конни надбягвания с
чистокръвни коне. Сред гостите на събитието бяха още Пламен Стоилов, кмет на
Община Русе, кметове на кметства от Община Русе, новоизбраните народните
представители от 19 МИР Светлана Ангелова и Андриан Райков, Валентин Атанасов,
кмет на община Сливо поле, Пламен Левков, изпълнителен директор на Националната
асоциация по коневъдство, Георги Иванов, генерален директор на Изпълнителната
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дирекция по селекция и репродукция в животновъдството, много ценители и любители
на конния спорт.
Беше прочетен поздравителен адрес от името на Областния управител до г-н
Божидар Стоилов, кмет на кметство Сандрово и домакин на инициативата, в който се
казва: „…Използвам възможността да изразя своето искрено задоволство, че за пети път
успявате да съберете на едно място ценителите и любителите на конния спорт, за да се
насладят на силата и красотата на чистокръвните коне, участващи в надбягванията, както
и на спортсменската надпревара между техните жокеи. Убеден съм, че това прекрасно
събитие се радва на голям интерес от жителите и гостите на селото!“.
Стефко Бурджиев имаше удоволствието да връчи наградата на Asset Insurance.
Преди старта на надбягваният се откри изградения Хиподрум, финансиран по ПУДООС
към Министерството на околната среда и водите. С дарения са се включили братята
Валентин и Иван Йорданови, както и земеделските кооперации на територията на
кметство Сандрово.
15. Развитието на туризма обсъдиха в областна администрация Русе
Днес, 18.04.2017 г., в Областна администрация Русе се проведе среща-дискусия с
туроператори, представители на общините и други заинтересовани страни относно
въпроси, свързани с устойчивото развитие на туризма в област Русе, привличането на
български и чуждестранни туристи и популяризиране на туристическите атракции в
региона.
Модератор на срещата беше г-н Росен Миланов, заместник областен управител на
област Русе и в нейното начало се представиха основни аспекти от Областната стратегия
за развитие на област Русе 2020, касаещи сектор туризъм. Участници имаха
възможността да направят предложения и изразят различни виждания за развитието му.
По време на дискусията се акцентира върху проблеми, които срещат представителите на
туристическия бранш, отнасящи се до липсата на приемливи от съвременна гледна точка
санитарно-хигиенни и битови условия и недостатъчно добре развитата довеждаща
инфраструктура, необходимостта от насърчаване на партньорствата между всички
заинтересовани и др.
От страна на Русенската митрополия се инициира провеждането на среща с
туроператорите, на която да се предостави подробна информация за обновената
музейната експозиция в Катедралния храм „Света Троица“ и включването ѝ в
предлаганите от тях пакети. Изпълнителният директор на Еврорегион Данубиус
предложи на контролно-пропускателен пункт Дунав мост да се поставят на вниманието
на преминаващите български и чуждестранни граждани рекламно-информационни
брошури, промотиращи различни туристически атракции в област Русе. Участниците в
дискусията се обединиха около препоръката, че набелязаните проблеми ще бъдат
разрешени само ако всички заинтересовани страни и институции са отворени за
партньорство и са максимално ангажирани с развитието на сектор туризъм.
16. Етап три от схема обучение и заетост на младите хора
Днес, 19.04.2017 г., под председателството на Росен Миланов, заместник областен
управител на област Русе се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост.
Заседанието се свика във връзка с разглеждане и оценка на набрани заявки от
работодатели по схема „Обучение и заетост на младите хора“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
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Г-н Петър Ангелов, главен експерт в дирекция „Регионална служба по заетостта“
Русе (ДРСЗ Русе) припомни на присъстващите Схемата и Методиката за подбор и оценка
на подадените заявки от работодателите.
Г-н Бисер Тодоров, старши експерт в ДРСЗ Русе информира, че за област Русе са
разпределени 1 047 573 лв. На база на получените точки по критериите за оценка,
Комисията по заетост класира и предложи за финансиране по схема „Обучение и заетост
на младите хора“ 58 заявки от работодатели за разкриване на 269 работни места на
стойност 1 021 916 лв.
Заместник-кметът на община Бяла, Евгени Димов обърна внимание на членовете
на Комисията, че е необходимо да се търсят варианти за разкриване на процедури за
малките населени места, където безработните лица са над 30 годишна възраст и не могат
да се включат в тази схема. Разгледаните и оценени от Комисията по заетост заявки ще
бъдат предоставени за одобрение и финансиране в Агенцията по заетостта, а резултатите
ще бъдат публикувани на електронната ѝ страница.
17. Стипендиантски програми на ромски образователен фонд
На 20 април 2017 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация
Русе ще се проведе информационна среща във връзка със започване на нов цикъл на
стипендиантски програми за подпомагане качественото образование на ромите.
Всяка година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии
за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В
България се предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно,
които се обучават в бакалавърски, магистърски или докторантска програма в
акредитирани български университети. На срещата са поканени потенциални
бенефициенти – настоящи дванадесетокласници или завършили средно образование
роми, които да получат подробна информация за програмата.
18. Заседание за превенция и противодействие на корупцията
На 24.04.2017 г. (понеделник) от 10:00 часа в Зала „Св. Георги“ на Областна
администрация Русе ще се проведе заседание на Областния обществен съвет за
превенция и противодействие на корупцията. По време на заседанието ще бъдат
разгледани следните теми – отчет за дейността на Съвета за 2016 г.; приемане на план
за действие, както и годишна индикативна работна програма през 2017 г.
19. Честване деня на гр. Гюргево
Днес, 20.04.2017 г. от името на Областния управител на Област Русе, доц. д-р
Стефко Бурджиев, беше връчен поздравителен адрес на кмета на Гюргево – г-н Николае
Барбу. Поводът бе предстоящите тържества, посветени на празника на гр. Гюргево, които
са планирани за периода 21 – 23 април включително. От българска страна присъства и
изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева,
която също поднесе поздравителен адрес на г-н Барбу и благодарности за достигнатото
ниво на сътрудничество, доверие и партньорство.
От името на г-н Бурджиев беше изказана дълбока признателност на кмета на
Гюргево за подкрепата и достигнатата степен в развитието на българо-румънските
отношения, които могат да се приемат като еталон за трансгранични отношения. В
поздравителния адрес беше казано:
„…Бих желал да благодаря на всеки член от сплотения екип на Община Гюргево
за споделянето на техните добри практики и традиции с нас! Вярвам, че заедно сме
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постигнали наистина много в областта на културата, социалните и икономически
отношения и се надявам, че това партньорство и преди всичко приятелство ще става все
по-силно и по-силно! Именно за това съм уверен, че ще успяваме да развиваме идеи,
които ще допринесат за успеха на нашия регион. Моля да приемете моите най-добри
благопожелания за приятно посрещане на празника и продължаващ успех!“
Г-н Барбу благодари за взаимното доверие и отбеляза, че благодарение на
великолепната комуникация между двете институции, сътрудничеството между
населените места от Област Русе и Гюргево е на нивото, което виждаме днес. Специални
благодарности бяха отправена и към г-жа Лили Ганчева за изградения изключително
силен Еврорегион, който може да бъде взет за пример в партньорството по поречието на
р. Дунав.
20. Ромски образователен фонд стартира конкурс за стипендиантски програми
Днес, 20.04.2017 г. в Областна администрация Русе се проведе информационна
среща за Стипендиантските програми на Ромски образователен фонд. На събитието
присъстваха потенциални бенефициенти (дванадесетокласници и студенти, роми), които
получиха актуална информация с условията и начините за кандидатстване.
Г-н Орлин Орлинов, национален координатор на Стипендиантски програми на
Ромски образователен фонд отбеляза, че основната цел на Програмата е да допринесе за
създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си
и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани,
притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в
професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с
ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното ѝ включване в обществото като
цяло.
За академичната 2017–2018 година конкурсът за стипендии започва на 8 април
2017 г. с краен срок за кандидатстване 11 май 2017 г. За допълнителна информация може
да
посетите
електронната
страница
на
Ромски
образователен
фонд
http://www.romaeducationfund.org
21. Рисунки на тема „Различни и равни“ в Русенския университет
Днес, 21.04.2017 г. във фоайето на централния корпус на Русенски университет
„Ангел Кънчев“ беше открита изложба на детски рисунки от ректора, проф. д-р Велизара
Пенева под чиято егида се провежда конкурса. Темата, по която са творили децата от
няколко детски градини в Русе, е „Различни и равни“ и е по инициатива на студентския
клуб „Различни и равни“ към Русенския университет.
От името на Областния управител на Област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев,
беше връчен поздравителен адрес на председателя на клуба, доц. д-р Юлия Добрева, в
който се казваше:
„…Вярвам, че е необходимо още от ранна възраст децата да бъдат възпитавани в
уважение към хората с увреждания, тъй като те имат абсолютно същите права и са
напълно равни на всеки един от нас. Радвам се, че това събитие ще бъде последвано от
нов конкурс и приветствам идеята то да се превърне в ежегодно мероприятие. Нека
поривът Ви за помощ на хората в риск винаги да бъде като лъч-светлина в тяхното трудно
ежедневие! Продължавайте със същата воля и ентусиазъм да съграждате един по-добър
свят!...“
Доц. Дончева благодари от името на клуба и Русенския университет на екипа на
Областна администрация за осигуряваната подкрепа и сътрудничество. Също така тя
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заяви, че има намерението да превърне този конкурс наистина в ежегоден и всяка
следваща година броя на участниците да се увеличава.
22. Конкурс „Годишни награди по безопасност и здраве при работа в област
Русе“
За трета поредна година Областният съвет по условия на труд организира конкурс
„Годишни награди по безопасност и здраве при работа в област Русе“, в който ще се
отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия
на труд от региона.
Конкурсът има за цел да насърчи дейности, свързани с превенция и контрол на
рисковете на работното място. Номинациите отново ще бъдат в 3 категории:
Малки предприятия – до 50 наети;
Средни предприятия – от 50 до 250 наети;
Големи предприятия – над 250 наети.
Всеки кандидат може да участва само в една от категориите. Не могат да участват
предприятия допуснали смъртна злополука или злополука, довела до трайна
инвалидност през 2016 г. Необходими документи за кандидатстване:
Попълнен формуляр за кандидатстване;
Допълнителни материали (включително снимки, презентации, графики, диаграми
и др.).
Конкурсът се провежда по повод Международния ден за безопасност и култура
на труда 28-ми април, когато ще бъдат обявени и предприятията-победители. Номинации
ще се приемат до 17.00 часа на 26.04.2017 г. на хартиен носител в Центъра за
административно обслужване на Областна администрация Русе, находящ се в гр.Русе,
пл. Свобода 6 или по електронен път на e-mail: governor@ruse.bg.
23. Антикорупционни практики през 2016 година
Днес, 24.04.2017 г., в зала „Св. Георги“ на Областна администрация Русе се състоя
първото за календарната година заседание на Областния обществен съвет за превенция
и противодействие на корупцията под председателството на Емил Кирилов, заместник
областен управител на област Русе.
На събитието присъстваха директорът на Областна дирекция на МВР Русе Теодор
Атанасов, началник отдел в Митница Русе Камен Данаилов, Заместник окръжен
прокурор Мирослав Маринов, Александър Иванов от Окръжен съд Русе, директорът на
Офис Русе към Териториална дирекция на НАП Йордан Йорданов, директорът на
Областна дирекция „Земеделие” Русе Борислава Братоева, директорът на Регионална
инспекция по околната среда и водите Анелия Николова, представители на общините в
област Русе, експерти от Регионална дирекция по горите, Регионална дирекция
„Гранична полиция” Русе, Териториална дирекция „Национална сигурност” Русе,
Инспекция по труда Русе, РУ „Ангел Кънчев” и др.
Секретарят на ООСППК Виктория Стоилова представи Отчет за дейността на
Съвета за 2016 година и запозна присъстващите с предприетите през годината мерки за
превенция и противодействие на корупцията и възприети добри антикорупционни
практики.
През 2016 година се отчита добро ниво на взаимодействие с органите на местната
изпълнителна власт на действията на институциите от изпълнителната, законодателната
и съдебната власт отговорни в борбата със злоупотребите и измамите със средства от
държавния бюджет и средства на ЕС, от ОД на МВР Русе информират, че са проведени
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петнадесет срещи с представители на Русенска окръжна прокуратура и Русенска районна
прокуратура. ОД на МВР Русе, докладват, че са извършени 42 бр. проверки във
финансовата сфера с данни за престъпления по чл.201, чл.206, чл. 249, чл.255, чл. 248а
от НК, като са разкрити 15 престъпления с нанесени щети за близо 674 000 лв.
През изминалата година Окръжна прокуратура Русе е наблюдавала 4917 броя
досъдебни производства. Прокуратурата е внесла в съда 284 обвинителни акта, 366
споразумения и 80 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание по чл. 78а от НК. Общо предадените на съд лица са 933
броя. Прокуратурата отчита и нисък брой на постановените оправдателни присъди –
4,98% и на върнати от съда дела – само 13 броя.
В контекста на засилване ролята на превенцията в борбата срещу престъпните
посегателства, използването на възможностите на регионалните средства за масово
осведомяване за ангажиране на общественото внимание и съдействие на обществени
формации и неправителствени организации при противодействие на корупцията, тежки
криминални и икономически престъпления, нарушаване на обществения ред, от ОД на
МВР докладват за дванадесет публикации в регионалния печат за разкрити тежки
икономически и криминални престъпления.
От общините Иваново, Ценово, Две могили, Сливо поле докладват, че няма
постъпили сигнали за корупция. В Областна администрация Русе също няма такива, а в
Митница Русе информират, че работи денонощен координационен център, към който е
открита гореща телефонна линия, на която могат да се подават жалби и сигнали за
забелязани нарушения от физически и юридически лица. Организирани са редица Дни
на отворени врати, обучения, участия в семинари и лекции. 2016 година се характеризира
с много добро ниво на сътрудничество между държавните институции, гражданското
общество, медиите и бизнеса. На всички нива са проведени ефективни мерки за
създаване на прозрачност в дейността на администрацията и за популяризиране на
предприетите антикорупционни мерки.
Членовете на Съвета приеха и предложения в рамките на т. 2 от дневния ред План
за действие за превенция и противодействие на корупцията през 2017 година. Сред
основните заложени акценти в него са:
Усъвършенстване на механизмите за координация между институциите на
областно ниво от изпълнителната и съдебната власти;
Подобряване на професионалната квалификация на служителите чрез провеждане
на обучения по проблемите на корупцията;
Част от заложените мерки касаят анализ и оценка за идентифициране на области
с повишен корупционен риск като ще бъде проведена анкета сред гражданите по
отношение на услугите и дейностите, които съответните институции извършват спрямо
гражданите, сроковете за обслужване, безпричинно забавяне и др. и/или по въпроси
свързани с корупционно поведение от страна на служителите в административните
структури. В края на срещата, беше приета и Индикативна годишна работна програма за
дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията.
24. Предстои заседание на областната комисия по здравеопазване
На 25.04.2017 г., от 10.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе ще
заседава Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването. Експерти от
Регионалната здравна инспекция Русе ще представят анализа на здравословното
състояние на децата и учениците в област Русе за 2015-2016 г. и информация за темите,
включени в „Училище за родители“.
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25. Жертвите от геноцида над арменския народ
Тази вечер, в арменската църква „Света Богородица” се проведе църковна служба
в памет на жертвите от геноцида над арменския народ. Областният управител на област
Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев уважи поканата на арменската общност и се включи във
възпоменателното събитие. Сред официалните гости бяха още вицеконсулът на
Генералното консулство на Русия в Русе Алим Жаманов, Искрен Веселинов, народен
представител от коалиция „Патриотичен фронт” в 19 МИР, Сашо Щерев, началник на
отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Русе, общински
съветници, представители на арменската общност и много граждани.
Паметта на жертвите от геноцида беше почетена с едноминутно мълчание, както
и бяха положени венци и цветя на Паметника в двора на храма. От младежката арменска
организация рецитираха патриотични стихове, посветени на трагичната история на
древния арменски народ.
26. Конкурс „Годишни награди по безопасност и здраве при работа в област
Русе“
За трета поредна година Областният съвет по условия на труд организира конкурс
„Годишни награди по безопасност и здраве при работа в област Русе“, в който ще се
отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия
на труд от региона.
Конкурсът има за цел да насърчи дейности, свързани с превенция и контрол на
рисковете на работното място. Номинациите отново ще бъдат в 3 категории:
Малки предприятия – до 50 наети;
Средни предприятия – от 50 до 250 наети;
Големи предприятия – над 250 наети.
Всеки кандидат може да участва само в една от категориите. Не могат да участват
предприятия допуснали смъртна злополука или злополука, довела до трайна
инвалидност през 2016 г. Необходими документи за кандидатстване:
Попълнен формуляр за кандидатстване;
Допълнителни материали (включително снимки, презентации, графики, диаграми
и др.).
Конкурсът се провежда по повод Международния ден за безопасност и култура
на труда 28-ми април, когато ще бъдат обявени и предприятията-победители. Номинации
ще се приемат до 17.00 часа на 26.04.2017 г. на хартиен носител в Центъра за
административно обслужване на Областна администрация Русе, находящ се в гр.Русе,
пл. Свобода 6 или по електронен път на e-mail: governor@ruse.bg.
27. Дни на кариерата в Русенския университет
Днес, 25.04.2017 г. бяха стартирани Дните на кариерата във Факултет „Бизнес и
мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Инициативата се провежда днес
и утре от 12:00 до 14:00 ч. в Корпус 2, зала 2Г.204 на Университета. Като начало
студентите се обучават за усъвършенстване уменията си при изготвяне на автобиография
и мотивационно писмо. През утрешния ден те ще имат възможност да се срещнат с
бъдещи работодатели с цел развиване на умения за прилагане на индивидуален подход
при кандидатстване за работа.
Пред работодателите ще се презентират специалностите към Факултет „Бизнес и
мениджмънт“ и алманах на завършващите студенти с техните автобиографии. Идеята е
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това събитие, което се провежда за девета поредна година, да повиши възможностите им
за професионална реализация.
Форумът се подкрепя от Областния управител на Област Русе, доц. д-р Стефко
Бурджиев. От негово име е връчен поздравителен адрес на декана на Факултет „Бизнес
и мениджмънт“, доц. д-р Александър Петков, по чиято идея се организират настоящите
Дни на кариерата. В поздравителния адрес се отбелязва:
„ …. Уверен съм, че осъществяването на подобен форум е от фундаментално
значение за подпомагане на професионалната ориентация и бъдещата трудова
реализация на завършващите студенти. Радвам се, че това събитие се провежда ежегодно
и е в подкрепа на всеки следващ випуск! Нека ентусиазмът и дейността Ви да продължат
да бъдат като лъч, огряващ пътя напред и освобождаващ от най-тежката заблуда –
незнанието! Приемете моята признателност за приноса, който имате в градежа на едно
по-силно общество! С най-искрени и приятелски чувства Ви пожелавам удовлетвореност
от форума и множество осъществени ползотворни контакти!“
28. Обсъдиха здравословното състояние на децата и учениците в област Русе
Днес, 25 април 2017 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе под
председателството на г-н Росен Миланов, Заместник областен управител на област Русе,
се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
здравеопазването.
Темите, „Анализ на здравословното състояние на децата и учениците за учебната
2015/2016 г. в област Русе“ и „Училище за родители“ – как да говорим с децата си на
сексуални теми, бяха представени от д-р Лазаров – експерт от Регионална здравна
инспекция Русе. В анализа си той акцентира върху антропометричните измервания на
децата и учениците, тяхната физическа дееспособност, диспансерно наблюдение,
регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи. Беше посочено,
че в област Русе през учебната 2015/2016 г. 3,31% от учениците са освободени от час по
физическо възпитание и спорт, което е 0,20% повече от предходната. Само 0,15% (30
ученика) са включени в групи за лечебна физкултура. С най-голям дял от всички
регистрирани заболявания при децата е астмата – 16,43%. На второ място са болестите
на зрението – 10%, следвани от затлъстяванията – 3,25%. Като основни препоръки за подоброто здравословно състояние на подрастващите бяха изведени – повишаване на
физическото натоварване в училищата, осигуряване на пълноценно и здравословно,
разширяване обхвата на профилактичните прегледи и здравното образование.
По втора точка от дневния ред „Училище за родители“ – как да говорим с децата
си на сексуални теми, д-р Лазаров представи моментите, на които е необходимо да се
обърне внимание при сексуалното възпитание на подрастващите. По инициатива на г-жа
Петя Лазарова – експерт в Регионално управление по образование Русе, анализът за
здравословното състояние на децата и учениците и материалите за половото образование
ще бъдат предоставени на детските и учебни заведения за запознаване на родителите и
педагогическите екипи с тях.
29. Гостува министъра на образованието, културата и спорта на Аджария
Днес, 25.04.2017 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе
посрещна в кабинета си Инга Шамилишвили, министър на образованието, културата и
спорта в Автономна република Аджария (Грузия) и доцент в Държавния университет
„Шота Руставели“ и Жужуна Гумбаридзе, преподавател в университета. Те бяха
придружени от доц. д-р Цветелина Харакчийска от РУ „Ангел Кънчев“.
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Г-н Бурджиев ги поздрави с добре дошли и благодари, че са уважили
институцията, която представлява. Той изрази задоволство, че могат да обсъдят темата
за образованието, която е изключително важна и актуална и за двете страни.
Поводът на посещението на г-жа Шамилишвили в град Русе е създаването на
бъдещи дългосрочни контакти в областта на образованието, културата и спорта, както с
Русенския университет, така и между област Русе и Аджарската автономна република.
Бяха обсъдени възможностите за изготвяне и подписване на споразумение, в което да се
заложат областите на евентуалното сътрудничество, както и конкретен план със събития,
които могат да бъдат организирани съвместно. „Споразумението да е една рамка, а
конкретните неща, които ще запишем в плана за сътрудничество да са събитията, които
ще организираме заедно през 2018 година“, каза още Стефко Бурджиев.
Не на последно място, областният управител изрази своето задоволство от
изключително полезната опознавателна среща, разчитайки тя да е в основата на поредица
от ползотворни срещи, в посока по-доброто сътрудничество между Русенска област и
Аджария. От своя страна, Инга Шамилишвили благодари за изключителното
гостоприемство и сподели, че се чувства щастлива от вниманието, което получава в
нашата страна.
30. Конференция „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре“
Днес, 25.04.2017 г., в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се даде началото
на Международна научна конференция „Свободата вчера, свободата днес, свободата
утре – на върха на копието ли е?“.
Форумът откри Теодора Евтимова, директор на библиотеката, която акцентира
върху значимостта на темата за свободата и отбеляза, че той се посвещава на знакови
годишнини от националната и световната история: 10 години членство на България в
Европейския съюз, 140 години от Руско-турската освободителна война, 180 години от
рождението на Васил Левски, 470 години от рождението на Мигел де Сервантес. Сред
официалните гости дошли да уважат събитието беше и заместник областният управител
на област Русе Росен Миланов, който приветства участници, като им пожела успешна и
плодотворна работа, която да има своя значим обществен отзвук. Той връчи и
поздравителен адрес от името на Областния управител на област Русе, доц. д-р Стефко
Бурджиев на г-жа Теодора Евтимова.
Настоящото мероприятие се провежда в рамките на два дни – 25 и 26 април 2017
г. и в него ще се включат университетски преподаватели, научни работници, музейни и
библиотечни специалисти. Научен ръководител на конференцията е чл.кор. проф. д.и.н.
Иван Илчев.
31. Община Въръщи домакин на третата трансгранична земеделска среща
На 27.04.2017 г., от 10.00 ч. в Заседателната зала на община Въръщи, Окръг
Гюргево ще се проведе поредното заседание на Съвместната българо-румънска
земеделска работна група.
Ще бъде представена информация за целия цикъл на работа на земеделската
кооперация „Карфур Въръщи“. Трансграничната делегация ще се запознае на място с
местен производствен пункт и склад на кооперацията. Заседанието се организира от
Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион
„Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.
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32. Ефективно партньорство проучи земеделската работна група
Днес, 27.04.2017 г. от 10.00 ч., в Заседателната зала на община Въръщи, Окръг
Гюргево се проведе заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна
група.
Заседанието беше открито от г-н Лучиан Корозел, заместник-председател на
окръжен съвет Гюргево и Председател на Земеделската комисия с цитат на Дейвид
Рокфелер „Успехът в бизнеса изисква обучение, дисциплина и упорита работа. Но ако не
се страхуваш от тези неща, възможностите винаги са много високи“. Той подчерта, че
окръг Гюргево е преобладаващо земеделски район, с близо 50% заетост на населението
в този сектор. Окръжната икономика има нереализиран потенциал и все още не
осигурява всички условия за привличане на големи инвеститори. За целта, се предвижда
развитието на автомобилен, железопътен и морски транспорт и по-ефективно
управление на пристанище Гюргево и Свободната зона за осигуряване на качествен и
икономичен транзит на стоки, преминаващи през търговския коридор в южната част на
Румъния.
Заместник областният управител на област Русе г-н Росен Миланов посочи, че
познава отскоро комисията, но е впечатлен от нейната дейност. Тя е доказано успешен
инструмент за подпомагане на земеделските производители и земеделието в
трансграничния регион Русе-Гюргево.
Изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили
Ганчева отбеляза, че земеделието за нея е изключително важен ресор и дълбоко уважава
хората работещи в него. Неслучайно първата трансгранична комисия е именно в тази
област. Тя дава възможност за директен контакт, сключване на споразумения и обмяна
на опит на земеделски производители. Основната тема на срещата беше свързана с
дейността на Земеделската кооперация „Карфур Въръщи“, която осигурява събиране,
съхранение, транспорт и продажба на зеленчуци, произведени от местните
производители. Само на 30 км. от Букурещ 80 семейства обработват 60 хектара земя и
отглеждат 5 хил. тона зеленчуци, които се предлагат в търговската верига „Карфур“.
Домати, маруля, чушки, тиквички, боб, патладжан, зеле, целина, лук, чесън, подправки
и др. се отглеждат на открити площи от 45 хектара и в оранжерии, изградени върху 15
хектара земеделска земя. Най-малките участници в кооперацията обработват няколко
декара земя, а най-големите до 4-5 хектара.
По време на оживената дискусия стана ясно, че тази практика гарантира сигурност
на производителите. Продукцията стига по най-бързия начин до щандовете в магазините,
а разплащането се извършва до 7 работни дни. Важен елемент на целия пъзел е
организираното хранилище за плодове и зеленчуци, изградено по най-новите технологии
с автоматизирани инсталации, поддържащи подходящи температура и влажност на
въздуха. По време на практическата част делегацията посети и се запозна с местен
производствен пункт и склада на кооперацията. Заседанието се организира от Областна
администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“и
Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.
33. Национален бизнес форум „Силни региони за силна икономика“
На 05 май 2017 г. в Зала „Европа“ в Доходното здание от 13.00 часа ще бъде
дадено началото на Национален бизнес форум 2017 „Силни региони за силна икономика“
за гр. Русе.
Целта на провеждане на форума е да засили взаимодействието между държавните
и общинските служители от една страна и представителите на бизнеса от друга, както и
да засегне основни тези за развитието на икономиката. Друга важна част е концерт19

спектакъл „Свята земя българска“, който ще се проведе на пл. Свобода от 18.00 часа и в
него ще вземат участие Поли Паскова и ансамбъл „Чинари“, с водещ Шкумбата.
Периодът на форума е от 20 април до 30 юни 2017 в 20 големи общини в цялата страна.
34. ОИЦ –Русе празнува 9 май с информационно събитие и класически концерт
На 9 май 2017 г., вторник, Областният информационен център – Русе организира
на площад „Свобода“ информационно събитие „Европа в Русе“, посветено на Деня на
Европа и на 10 години от приемането на България в ЕС. В информационен панел от 17,30
до 19,00 часа ще бъдат популяризирани проекти на Община Русе, финансирани от ОПРР
2007-2013 и ОПРР – 2014-2020. От 19,00 до 20,00 часа Държавна опера – Русе ще изпълни
празничен концерт „Класика от Европа“.
35. Областният съвет по условия на труд заседава утре
На 28.04.2017 г., от 10.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се
проведе редовно заседание на Областния съвет по условия на труд.
Ще бъдат представени данни за трудовите злополуки през 2015 и 2016 г. на
територията на област Русе и резултати от проверките на Дирекция „Инспекция по
труда“ през изминалата година. По време на заседанието ще се отличат предприятия от
региона, участвали в конкурс „Годишни награди по безопасност и здраве при работа в
област Русе“.
36. 60 години ЕСФ ОИЦ-Русе отбелязва с фестивал на знанието
На 12 май 2017 г., петък, от 16.00 часа, на площада пред Община Русе Областният
информационен център – Русе организира хепънинг „Европейски социален фонд –
инвестиции в хората“, по време на който ще представи проекти, съфинансирани от
Европейския социален фонд. Акцент ще е Фестивалът на знанието, на който ученици от
Русе и областта ще покажат какво са научили в клубовете „Твоят час“, финансирани чрез
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитието отбелязва 60 години от
съществуването на ЕСФ и е част от националната кампания „Заедно за Европа“.
37. „Бултекс 99“ и „Каолин“ с грамоти за безопасни условия на труд
Днес, 28.04.2017 г. се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд в
област Русе.
Г-н Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе и председател
на Съвета откри заседанието и отбеляза, че датата за провеждане на заседанието не е
избрана случайно, 28-ми април е определен за Световен ден за безопасност и здраве при
работа. На този ден се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и
професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те
могат да бъдат предотвратени.
Г-н Миланов допълни, че за трета поредна година Областният съвет по условия
на труд отбелязва този ден като организира конкурс „Годишни награди по безопасност
и здраве при работа в област Русе“, който се провежда под патронажа на Областния
управител на област Русе.
Амбицията на организаторите е да се мотивира местния бизнес в неговата
отговорност и грижа за създаване на благоприятна среда за работа и безопасност на
служителите, както и да се открият и популяризират добри практики в тази област. В
определения срок за кандидатстване са постъпили две номинации за участие в конкурса.
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Те са в категориите малки и големи предприятия, съответно на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД и
на „КАОЛИН“ АД.
За ангажираността да се включат в конкурса „Годишни награди по безопасност и
здраве при работа в област Русе“ и да заявят себе си като добри работодатели с грижа за
своите работници и служители двете фирми получиха адмирации от членовете на
Съвета. Те определиха участието като отговор на протегнатата ръка от страна на
институциите за партньорство и съвместно търсене и реализиране на възможности за
подобряване на бизнес средата като цяло в област Русе и го определиха като добра
практика в опита за конструктивно сътрудничество. За участие в конкурса и за принос
при подобряване условията на труд на представителите на „БУЛТЕКС 99“ и „КАОЛИН“
бяха връчени грамоти от Областния управител на област Русе.
В хода на заседанието г-н Георги Георгиев, главен инспектор в дирекция
„Инспекция по труда” – Русе представи данни за дейността на Инспекцията, от които
стана ясно, че няма съществена промяна в икономическата обстановка през 2016г.,
спрямо 2015г. Тенденцията, очертала се в предходната година, продължава и се
задълбочава – намаляване на броя на заетите лица и в същото време много незаети
работни места. Почти всеки втори работодател е обявил свободни позиции. Липсват не
само образовани, мотивирани и обучени работници и служители, текучеството е голямо,
особено при нискоквалифицираните работници. Той допълни, че част от предприятията
прекратяват дейността си, а друга голяма част намаляват числения състав на работещите,
ограничават инвестициите за подобряване условията на труд. Той съобщи, че през 2016г.
се запазва тенденцията повече от половината проверени предприятия да са микро
предприятия. За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 5 454
принудителни административни мерки и съставени 180 актове за установяване на
административни нарушения.
Г-н Росен Митев, главен инспектор по осигуряване в Териториално поделение на
Националния осигурителен институт, Русе представи статистика за трудовите злополуки
в област Русе. Той посочи, че през 2016 г. броят им се е увеличил на 127 случая в
сравнение с 2015 г., когато наброяват 118. Г-н Митев съобщи, че повечето злополуки са
производствени 110 през 2016 г., спрямо 94 през 2015 г. и много малка част са станали
на път за или от работното място. Той информира, че през 2016 г. трудовите злополуки
довели до смърт са намалели с 5 в сравнение с 2015 г., когато са били 7.
Членовете на Съвета поднесоха цветя на паметната плоча на загиналите от
трудови злополуки.
38. Кристина и Александрина завършиха програмата „Старт на кариерата“
Днес, 28.04.2017 г., Кристина Сербезова и Александрина Александрова,
приключиха успешно своя 9-месечен трудов стаж по Национална програма „Старт на
кариерата“ в Областна администрация Русе.
Заместник областните управители Росен Миланов и Емил Кирилов, както и екипа
на администрацията благодариха за усилията, отговорността и старанието, които всяка
една от тях вложиха през изминалите месеци. Г-н Миланов им пожела здраве, лично
щастие и успех в бъдещата им професионална реализация. Като знак на уважение
Кристина и Александрина получиха красиви цветя и сувенири, които да им напомнят за
Областна администрация.
Областна администрация Русе се включва активно през последните години като
партньор-работодател по Програма „Старт на кариерата“, осигурявайки подходящи
работни места на част от кандидатстващите младежи.
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39. „Съюз на пенсионерите 2004“ с пролетен концерт
Вчера, 28.04.2017 г., в зала Пленарна на Община Русе се проведе пролетен
концерт. Той беше организиран от сдружение „Съюз на пенсионерите 2004”, а в него
взеха участие вокалните групи „Хармония” с художествен ръководител г-н Цветан Банев
и „Романтика”, представляваща община Иваново.
Водещ на събитието беше познатата на русенци фармацевтка – г-жа Мария
Мицова. Тя се погрижи за настроението на всички присъстващи както с участие в
пленителни песни за любовта и смисъла на живота, така и с познатото ни нейно чувство
за хумор, водещо до повече усмивки на лицата на хората.
Поздравителни адреси по повод мероприятието бяха отправени от Областния
управител на Област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев и кмета на гр. Русе, г-н Пламен
Стоилов. В поздравителния адрес на Областния управител към г-н Петко Петков,
председател на сдружение „Съюз на пенсионерите 2004” беше казано:
„Дейността Ви като председател на сдружение „Съюз на пенсионерите 2004“
оставя ценно културно наследство на нас – жителите на Област Русе. Всички дълбоко
оценяваме направеното от Вас и в тази връзка ми позволете да изкажа нашата
благодарност! Вие сте достоен пример за личност, отдадена на родолюбието и
нравствеността! С най-искрени и приятелски чувства Ви пожелавам крепко здраве,
множество споделени моменти на щастие и истинско задоволство от постигнатите
успехи!
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7000, гр. Русе, пл. „Свобода” 6, ет. 4 и 5.
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