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1. Съдействие на хората с увреждания при упражняване правото им на глас
На днешното заседание на Областния обществен съвет за социално включване на
хората с увреждания, председателствано от г-н Росен Миланов, заместник областен
управител на област Русе, бяха разяснени възможностите, които изборното
законодателство им предоставя, а именно:
- Гласуване с подвижна урна. За целта е необходимо в срок до 11.03.2017 г. да се
подаде заявление в зала 1 на Община Русе, към което да се приложи копие от решението
на ТЕЛК. Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Районната
избирателна комисия на адрес https://rik19.cik.bg/ns2017 или да бъде получено от
информационния център на Областна администрация, намиращ се в сградата на Община
Русе. Необходимият брой заявления за сформиране на подвижна секционна избирателна
комисия е 10.
В срок до 20.03.2017 г. може да се подаде заявление за гласуване към вече
сформирана подвижна секционна комисия.
- Осигуряване на достъпна среда до определени, обособени за хора с увреждания,
секции. Предстои да бъде издаден списък на тези секции, който ще бъде разпространен
чрез медиите, публикуван на официалните страници на Районната избирателна комисия
и Областна администрация, както и изпратен на сдруженията на и за хора с увреждания.
Гласоподавателят на място попълва декларация, че няма да гласува в друга избирателна
секция.
- Гласуване с придружител, за което не е необходимо да се представя ТЕЛК.
Решението за допускане на придружител се взема от секционната избирателна комисия.
След внесените разяснения, участниците в заседанието приеха председателите на
и за хора с увреждания да направят проучване сред членовете си относно
необходимостта от оказване на помощ и да предприемат необходимите действия –
разпечатване на декларацията, помощ при попълване и други.
Областният информационен център представи възможностите за кандидатстване
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до края на 2017 г., на които
потенциални бенефициенти са общини, неправителствени организации и доставчици на
социални услуги.
2. Областният управител присъства на тържествен митинг-заря в гр. Бяла
На 02.03.2017 г. , в град Бяла, бе организиран тържествен митинг-заря по повод
140-та годишнина от Освобождението на град Бяла и 139-та годишнина от
Освобождението на България.
На церемонията присъстваха доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
Област Русе, вицеконсулът на Генералното консулство на Русия в Русе Алим Жаманов,
Русенският митрополит Наум, Димитър Славов, кмет на Община Бяла, Мариан Антонов,
председател на Общински съвет Бяла, бригаден генерал Пламен Богданов, началник на
НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Теодор Атанасов, директор на Областната
дирекция на МВР Русе, други официални лица, граждани и гости на града.
Слово произнесе Димитър Славов, а приветствени думи отправиха и доц. д-р
Стефко Бурджиев, както и вицеконсулът Алим Жаманов.
Областният управител се обърна с думите: „За мен е изключителна чест да Ви
поздравя по случай 140-та годишнина от Освобождението на гр. Бяла и 139-та
годишнина от Освобождението на България.
Бяла изиграва важна роля в хода на Освободителната война и е вторият освободен
град в България. Убеден съм, че посрещате тази годишнина с вълнение и гордост!
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В този празничен ден бъдете вдъхновени, изпълнени с позитивизъм и вяра,
следвайки примери на националните ни герои, жертвали себе си за да я има свободна и
независима България!
В навечерието на 3 март, с чувство на гордост и благоговение да сведем глави
пред героите на тези славни дни и да се поклоним пред тяхното величие!
Позволете ми още веднъж да поднеса сърдечни поздрави на всички Вас,
пожелавайки Ви много светли и щастливи дни!“.
По традиция бяха положени венци и цветя в знак на преклонение пред хилядите
знайни и незнайни герои, загинали за Свободата на България.
В края на церемонията, пищна заря озари небето над гр. Бяла.
3. Днес русенци отбелязаха националния празник на република България – 3
март
Днес с тържествена церемония се отбеляза Националният празник на България –
3 март. На честването, което се състоя пред Паметника на Свободата присъстваха доц. др Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и неговият заместник г-н Емил
Кирилов, г-н Иван Григоров и г-жа Наталия Кръстева, заместник - кметове на Община
Русе, Русенският митрополит Наум, бивши заместник областни управители и други
официални лица, както и много жители и гости на града.
В чест на 3 март бе строена Почетна рота от Русенския гарнизон, а празнични
маршове свири Общинския духовия оркестър с диригент Димчо Рубчев.
Слово по повод празника, произнесе областният управител на област Русе, който
се обърна към присъстващите с думите: ”Във величавата ни история има моменти, които
ни изпълват с благоговение и гордост, със самочувствие и възторг, осмислят
националната ни идентичност. Трети март е празникът на бленуваното ни
Освобождение. Незабравима дата, свещена, изстрадана, чакана столетия!
Ако днес можем да се наречем свободни, след пет вековен гнет и безправие в
рамките на Османската империя, това не би било възможно без усилията, безпримерния
героизъм и саможертвата на поколенията български просветители, революционери и
герои от Националното ни възраждане.”
Русенският митрополит Наум и свещеници от Русенската Св. Митрополия
отслужиха заупокойна молитва и благодарствен молебен за героите жертвали живота си
за Освобождението на България.
В края на церемонията, по традиция пред паметника на Свободата бяха положени
венци и цветя.
Водещи на събитието бяха Дайана Михайлова и Ивайло Спасимиров, актьори от
ДТ „С. Огнянов“.
4. Поздравления по случай трети март
Доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе получи
поздравителен адрес от името на Николае Барбу, кмет на Гюргево по повод Националния
празник на Република България.
В поздравлението се казва:
На Националния празник на Република България, имам честта с най-приятелски
чувства да поздравя Вас и гражданите, представлявани от Вас, като Ви пожелавам здраве
и просперитет. Възползвам се от възможността, която е от значение и за румънския
народ, да Ви уверя в най-искрените си чувства на уважение и признателност към хората,
с които ние за десетилетия, сме постигнали висока степен на сътрудничество.
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На европейско ниво Русе и Гюргево са изградили силен Еврорегион, който може
да е пример по р. Дунав, така че денят на българските братя от Русе е повод за радост на
румънския град от другата страна на моста на дружбата.
Уважаеми г-н Областен управител, моля да приемете най-добрите ми пожелания
към хората от Русе!
На Националния празник на Република България, имам честта с най-приятелски
чувства да Ви поздравя, като Ви пожелавам здраве и просперитет.
Възползвам се от възможността, която е и от значение за румънците, да Ви уверя
в най-искрените си чувства на уважение и признателност към хората, с които ние за
десетилетия, сме постигнали висока степен на сътрудничество.
На европейско ниво Русе и Гюргево са изградили силен Еврорегион, който може
да е пример по р. Дунав, така че денят на българските братя от Русе е повод за радост на
румънския град от другата страна на моста на дружбата!“.
Областният управител получи поздравителен адрес и от г-жа Нина Кришу,
префект на окръг Гюргево.
5. Започва съвместно градско културно развитие на селищата по Дунава!
Международният проект “DANUrB” цели изграждане на регионална мрежа
посредством туризъм и образование, с оглед укрепване на дунавската културна
идентичност и сплотеност. Една от най-важните цели е създаването на общ бранд
посредством подпомагане на транснационалните културни връзки между селищата по р.
Дунав и изследване на неизползвания или скрит културен и социален капитал за по-добра
икономическа и културна възвръщаемост.
Проектът предвижда създаване на пространствено-културна мрежа, „Дунавска
културна промяна“, свързваща общностите по реката в единен туристически бранд,
предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат
броя посетители и времетраенето на техния престой в региона. „DANUrB“ има за цел да
разкрие неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в градовете по
Дунав (индустриално наследство, комунистическо наследство, останки от търговията,
живи културни традиции и др.). Изследователите, включени в проекта, ще
идентифицират културни ресурси и различните типове градска среда и ще потърсят
възможности за тяхното валоризиране.
Очакваните проектни резултати – стратегия и пилотни проекти, обещават подобър достъп до културата и икономически ползи за местното население вследствие
увеличения туристически интерес към дунавските селища. Ще бъдат разработени и
маршрути, които да покажат неизследваната култура на малките населени места по
реката и така ще се подобри привлекателността и конкурентоспособността на близките
по-големи градове.
Сътрудничеството в рамките на проекта предвижда:
Пространствени и културни изследвания по места и изследвания на културноисторическото наследство с участието на изследователи, експерти, студенти и местни
общности. Изследванията включват международни „уъркшоп-и“ и местни проучвания за
осигуряване на данни за конкретни обекти;
Стратегия “DANUrB” за формулиране на общ пространствено-културен план;
„Дунавска културна промяна“, която да се превърне в платформа за културна
мрежа и съвместно градско развитие;
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Свързване на информацията за културно-историческото наследство в специални
маршрути с помощта на мобилното приложение "Pocket guide". Маршрутите ще могат
да се използват безплатно и лесно от всички туристи по света, притежаващи смартфони;
Пилотни дейности с изложби, фестивали, открити дискусии и инсталации в
градовете по реката с оглед визуализиране и тестване на практика на връзките между
общностите по Дунава и приложение на проектните резултати.
Проектът „DANUrB“ е разработен от водещия партньор – Будапещенски
университет по технологии и икономика (Budapest University of Technology and
Economics - BME), една от утвърдените образователни институции в Унгария и Европа.
По проекта работят 7 университета, 6 национални изследователски института, 18
регионални и местни органи на публичната власт, един от които е и Областна
администрация Русе от 7 държави – всички, обединени в стремежа си за подпомагане
развитието на населените места по р. Дунав като единна, силна и устойчива туристическа
и културна дестинация.
6. Започна записването за подвижни избирателни секции
До 11 март избирателите, които имат увреждания, обективирани в
медицински документ (ТЕЛК), могат да подадат заявление, че биха желали да упражнят
своето право на глас извън изборно помещение.
Заявленията (Приложение № 14 от изборните книжа) се подават до кмета на
общината, района или кметството, или до кметския наместник, като постоянният или
настоящият адрес на желаещия да гласува трябва да бъде на територията на съответното
населено място. За да бъдат вписани в специалния избирателен списък, желаещите
трябва да приложат копие от изискуемия медицински документ.
За да се организира подвижна избирателна секция в конкретен район, трябва
да има подадени най-малко 10 заявления.
Ако има желаещи, но са по-малко от 10 човека, ще бъде организирана
подвижна избирателна секция, която да обхване повече райони. В случай, че има
създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена секционна
избирателна комисия, закъснелите с подаването на заявления за гласуване ще могат да
се възползват от удължен срок до 20 март.
7. Отчетно-изборно общо събрание на областната организация на БЧК – Русе
Днес, 07.03.2017 г. в зала „Европа“ на Доходното здание се проведе отчетноизборно общо събрание на Областната организация на Българския червен кръст – Русе.
Събитието бе открито от д-р Руденко Йорданов, директор на Секретариата на
Областния съвет на Българския червен кръст – Русе.
Сред присъстващите бяха доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе, проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на Български червен кръст,
други официални лица и гости.
В своето приветствие, областният управител изрази своята благодарност към д-р
Йорданов „за уникалната инициативност и хъс, за деликатната настойчивост, когато
устоява или работи за каузи, както и умението му да създава екипи и да ги мотивира, да
заразява с щастие и благородство“.
Отправи признателност и към членовете на Секретариата и съмишлениците за
всеотдайността на червенокръстката кауза, за тяхната безкористност и неугасващ
доброволчески труд, като им пожела постигане на още по-високи резултати и
удовлетвореност от бъдещите им добри каузи.
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Доц. д-р Стефко Бурджиев връчи плакети и удостоверения на Областен
управител на област Русе на проф. д-р Гигов и д-р Йорданов за инициативността и
изключителния принос за развитие на червенокръстката идея, доброволчеството,
участие в благородни каузи и подпомагане на националните, местните власти и
населението при природни и предизвикани от човека бедствия.
8. Сдружение „Смелост“ отбелязва 15 години от създаването си
Днес, 08.03.2017 г., Сдружение на лица с тежки физически увреждания
„Смелост”, Русе отбелязва 15 години от създаването си.
Събитието бе уважено и от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе. В своето приветствие, областният управител благодари за поканата и
отбеляза, че за него е изключителна чест да присъства на 15-та годишнина от създаването
на Сдружението. Г-н Бурджиев изрази и своето възхищение от труда, упорството,
ентусиазма и желанието, с които г-жа Донка Градева, председател на Сдружението и
нейния екип помагат на хората в нужда и осмислят техния живот.
Областният управител връчи поздравителен адрес и букет цветя на г-жа Градева.
9. Проф. Огнян Герджиков на посещение в Русе
Премиерът на Република България проф. Огнян Герджиков пристига на
двудневно посещение в град Русе, което ще се състои на 10 и 11 март 2017 г.
По време на своята визита той ще проведе редица работни срещи, включително с
представители на местната власт, както и с институциите имащи отношение към
подготовката и провеждането на предстоящите на 26.03.2017 г. парламентарни избори.
Той ще се включи и в официалното откриване на МФ Мартенски музикални дни
на 10.03.2017 г.
На следващия ден, премиерът ще се запознае и ще направи оглед на място на
инфраструктурата на Граничния контролно-пропускателен пункт (Зона Запад и Зона
Изток) и Митница Русе, осигуряваща трафика на вход и изход в Р България.
Проф. Герджиков ще приключи обиколката си в Русе с посещение на
Басарбовския скален манастир „Димитрий Басарбовски“.
10. Тържествено откриване на Мартенски музикални дни 2017 г.
Тази вечер, в Доходното здание се откри 57-то издание на МФ „Мартенски
музикални дни”.
На събитието присъстваха министър-председателят проф. Огнян Герджиков,
вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, служебният министър на
културата г-н Рашко Младенов, областният управител на Област Русе доц. д-р Стефко
Бурджиев и неговите заместници Росен Миланов и Емил Кирилов, кметът на Община
Русе г-н Пламен Стоилов, председателят на Общински съвет Русе чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев, много русенци и гости на нашия град.
Ценителите на хубавата музика се насладиха на виртуозните изпълнения на
Светлин Русев и на Софийската Филхармония под диригентството на Лио Куокман.
11. Министър-председателят проф. Огнян Герджиков пристигна в Русе
Премиерът на Република България проф. Огнян Герджиков пристигна
посещение в град Русе, днес следобед.

на
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Министър-председателят отговори на въпроси на журналистите и след това
проведе кратка среща в кабинета на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе. В нея взеха участие г-жа Ина Килева, началник на политическия кабинет на
министър-председателя, г-жа Мария Цанкова, съветник-ръководител на ЗВО в Кабинета
на министър-председателя, г-жа Ирина Белчева, говорител на министър-председателя, гжа Мария Кючукова, както и заместник областните управители Росен Миланов и Емил
Кирилов.
Областният управител представи на премиера изключително важен
трансграничен проект за изграждане на Естакада (кръстовище на две нива) в зоната на
кръговото движение и ГКПП „Дунав мост“ и поиска съдействие за неговото
реализиране.
Проф. Огнян Герджиков се запозна с хода на подготовката за вота на 26 март в
област Русе на работна среща, която се проведе в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе. На нея присъстваха областният управител и неговите заместници,
кметът на общината,
председателят, заместник-председателите на Районната
избирателна комисия, кметовете и секретарите на общини от областта, директорът на
ОДМВР и началникът на отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР. Премиерът
акцентира върху важната роля на присъстващите в залата институции за подготовката на
изборите в една спокойна и честна среда.
Доц. д-р Стефко Бурджиев изрази притеснение, че отпуснатите за изборите
средства може да се окажат недостатъчни за малките общини, но подчерта, че са
предприети всички необходими мерки за нормалното протичане на изборния процес.
По-късно премиерът и неговият екип разговаряха по актуални въпроси с г-н
Пламен Стоилов, кмет на община Русе, а след това проведоха среща с проф. д-р Велизара
Пенчева, ректор на РУ „Ангел Кънчев“ и чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател
на Общински съвет Русе.
12. Министър-председателят посети ГКПП „Дунав мост”
Днес, областният управител на област Русе доц. д-р Стефко Бурджиев запозна на
терен проф. Огнян Герджиков с организацията на дейността и структурата на Контролнопропускателния пункт „Дунав мост”.
В хода на проведените разговори стана ясно, че до края на годината трябва да
мине обществената поръчка и да бъде отворена зона „Изток” на ГКПП „Дунав мост”,
която към момента не функционира. Стойността за привеждането ѝ в съвременен вид е
малко повече от 1 млн. лева, като парите са осигурени.
Доц. д-р Стефко Бурджиев сподели с премиера, че „проблемите, които от
февруари тази година до сега имаме, са проблеми, които заедно с омолозите от
румънската страна се стремим да решим. Промяната в Закона за движение по пътищата,
а именно да се закупуват винетки от влизащите на вход, създаде предпоставка да се
намали капацитета на ГКПП с 30-40%”. Областният управител запозна министърпредседателя с предприетите до моменти мерки.
Премиерът коментира, че румънците в това отношение са много по-добре от нас,
защото те имат електронни винетки и при тях нещата се случват по-бързо. Според проф.
Герджиков е необходимо да се търси решение от българската страна, защото в 21 век не
трябва да се изостава от тези модерни технологии.
Министър-председателят сподели, че се предвижда среща с част от кабинета на
Румъния и с кабинета от България, където ще се поставят за решаване проблемите между
двете държави. Той помоли проблеми, които не са решени на граничния пункт да му
бъдат изпратени в писмен вид, за да бъдат разгледани при провеждането ѝ.
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В работната среща на ГКПП „Дунав мост” взеха участие още двамата заместник
областни управители Росен Миланов и Емил Кирилов, Венцислав Халаджов, началник
на Митница Русе, Димитър Чорбаджиев, директор на Регионална дирекция „Гранична
полиция” Русе, Теодор Атанасов, директор на ОДМВР Русе, Божидар Петков, началник
на отдел „Охранителна полиция” на ОДМВР и Михаил Манов, началник на сектор
„Пътна полиция” Русе.
По-късно, областният управител придружи премиера и екипа му до Басарбовския
скален манастир „Св. Димитрий Басарбовски”, където бяха посрещнати от Негово
Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум и игумена на манастира отец
Антоний. Те запалиха свещичка за здраве и се запознаха с историята на единствения
действащ скален манастир в България.
13. Обсъждат състоянието на Русенската корабостроителница
На 15.03.2017 г., от 10.00 ч., в зала 613 на Областна администрация Русе ще се
проведе заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество.
Ще бъде обсъдено състоянието на „Русенска корабостроителница Запад“ АД и
позицията на работниците и служителите за извършване на спешна проверка.
Поканени за участие, освен членовете и консултантите на Съвета, са и
представители на „Русенска корабостроителница“ АД, „Русенска корабостроителница
Запад“ АД, временният синдик на дружеството и частният съдия-изпълнител.
14. Земеделската група на посещение в „Образцов чифлик” Русе
На 17.03.2017 г., от 10.00 ч., ще се проведе поредното заседание на Съвместната
българо-румънска земеделска работна група.
В зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе ще бъде представена
дейността на Институтa по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” Русе, който
развива научна, приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на полските
култури и лозата, семезнанието и агротехниката.
Румънската страна проявява от дълго време интерес към дейността на Института,
факт, който наложи включването му в „дневния” ред на дейността на работната група.
Най-старото огнище на земеделската култура и просвета в България ще бъде посетено на
място от двете делегации, които ще се запознаят с материално-техническата му база.
Ще се обсъди възможността за провеждане на експериментално изпитание на
въздействието на органична тор, произведена от български и румънски производители.
Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево,
Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.
15. Заседание на постоянната комисия по заетост
Постоянната комисия по заетост ще заседава на 16.03.2017 г., от 10.00 часа, в Зала
„Свети Георги“ на Областна администрация Русе. Ще се обсъди и приеме методика за
оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в
Регионална програма за заетост и обучение на област Русе през 2017 г.
16. Обсъдиха проблемите на русенската корабостроителница
Днес, Областният съвет за тристранно сътрудничество в област Русе заседава по
особено важна за региона тема, свързана със състоянието на Русенската
корабостроителница. Това обяснява изключителния интерес както на медиите така и на
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синдикалните и работодателски организации. На поканата се отзоваха представители на
Инспекцията по труда, Службата по заетост, Осигурителния институт и Социалното
подпомагане в Русе.
Заседанието се ръководи от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе. Той отчете факта, че това емблематично предприятие е една от найголемите компании в Европа за строителство, кораборемонт, преоборудване и
модернизация на речни и морски търговски кораби, което налага да се обединят усилията
и да се предприемат мерки за неговото запазване.
Председателят на синдикалната организация на „Русенска корабостроителница
Запад” АД, г-н Христо Йорданов формулира седем въпроса, на които се търси отговор:
Изясняване собствеността и финансовото състояние на дружеството; Търсене на
отговорност за унищожени материални активи; Спешно назначаване на постоянен
синдик; Изготвяне на оздравителна програма, обезпечаваща нормална работа и връщане
на задълженията; Изплащане на дължимите трудови възнаграждения; Преразглеждане
на договора за продажба на машините (движимо имущество) и прекратяване плащането
на наем за тях; Възможно най-бързо разпечатване и подновяване на нормалната работа с
цел запазване на клиенти и заетост.
Председателят на синдикат „Корабостроител” на КСНБ, инж. Тодор Тодоров
сподели, че се съмнява в афишираната добронамереност на ръководството на
предприятието и неговите кредитори, която не отговаря на факта, че от няколко месеца
над 100 човека са без заплати и достъп до работните си места.
Предвид голямата обществена значимост на темата бяха поканени и се включиха
в обсъждането г-н Митко Димитров, изпълнителен директор на предприятието, г-жа
Милкана Македонски, частен съдебен изпълнител, г-н Росен Милошев, временен синдик
и адвоката на „Русенска корабостроителница АД”, г-н Георгиев. Всеки от тях представи
подробно своя анализ на ситуацията.
В края на срещата присъстващите изразиха обща подкрепа на служителите и
работниците в усилията им за запазване и укрепване на предприятието. Членовете на
съвета приеха всички предложения на г-н Бурджиев. С цел търсене на възможности за
извънсъдебно разрешаване на проблема ще бъде подробно запознат Омбудсмана на
Република България. Ще се потърси и съдействието на новоизбраните русенски депутати
в 44-то Народно събрание.
Беше препоръчано на страните да се обединят около общо виждане за излизане от
кризата с оглед спасяване на Русенската корабостроителница и за продължаване с
доказан професионализъм обслужването на нови и дългогодишни клиенти.
17. Ще се осигури заетост на 40 безработни лица в областта
В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2017 г.
Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване
и утвърждаване на регионалните програми за заетост и обучение, която беше обсъдена
на днешното заседание на Постоянната комисия по заетост.
Г-н Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе отбеляза, че
ефектът от различните национални и европейски програми, които се реализират на
територията на областта, е неоспорим. Макар и в краткосрочен план, програмите за
осигуряване на временна заетост дават положителни резултати в стимулиране пазара на
труда в област Русе.
Г-жа Вечие Ибрямова, старши експерт в отдел „Административен контрол и
регионално развитие“ запозна членовете на Комисията с изискванията за разработване
на Регионалните програми. Стана ясно, че размерът на средствата за финансиране на
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програмата за всяка област е определен по методика, утвърдена със Заповед на
министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на
безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте
месеца на предходната година. Определените средства за област Русе са в размер на 107
156 лв., което е с 40 376 лв. по-малко от миналата година.
За да бъдат спазени изискванията на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта се прие методика за оценка на подадените проектни
предложения от областна и общинските администрации, както и състав на работна група
за разработване на регионална програма за заетост на областта.
Срокът за кандидатстване е 10 април, а за изпълнението на Програмата е 30
ноември 2017 г. Очакванията са да бъде осигурена заетост на близо 40 безработни лица
от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване.
18. Институтът в Образцов чифлик обект на трансграничен интерес
Днес, 17.03.2017 г., в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе се
проведе поредното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна
група. Сред официалните гости бяха г-н Дорин Октавиан и г-н Флорин Николае,
държавен секретар и член на неговия кабинет в Министерството на земеделието на
Румъния. От българска страна присъстваха проф. д-р Христо Даскалов, заместникпредседател на Селскостопанска академия София, доц. д-р Галина Дякова, доц. д-р Димо
Недялков и доц. д-р Веселин Дочев, директор и зам.-директори на Института по
земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ Русе. Проф. Петър Димитров
представляваше РУ „Ангел Кънчев“.
Заседанието беше открито от Областния управител на Област Русе, доц. д-р
Стефко Бурджиев. Той отбеляза, че комисията е уникална по форма и съдържание по
цялото поречие на р. Дунав. Това се базира на факта, че вече 7 години се извеждат и
споделят добри практики, които спомагат за увеличаване икономическия растеж и
повишаване степента на сътрудничество между фирмите и земеделските производители
в региона. Реалните резултати от комисията се измерват чрез създадените партньорства
между институциите, сключените договори между търговските организации за
съвместна дейност, разработени и реализирани проекти между общини и
неправителствени организации.
Областният управител представи председателстващите на работната група, които
са и новоназначени зам. председател на Окръжен съвет Гюргево и зам. областен
управител на Областна адмнистрация Русе, съответно г-н Лучиано Корозел и г-н Росен
Миланов. Бяха изказани специални благодарности както от българска, така и от
румъснка страна на г-жа Лили Ганчева като изпълнителен директор на Асоциация
Еврорегион „Данубиус“.
Фокусът беше поставен върху Института по земеделие и семезнание „Обрацов
чифлик“ Русе, неговата история и тенденциите за развитие. Доц. д-р Дякова запозна
детайлно присъстващите с материално-техническата база на Института, създаването на
нови линии и сортове на някои култури, технологии за отглеждане на полски култури и
лоза и извършваната селекционна дейност. Тя представи част от проектите, в които е
участвал Института, в т.ч. „Опазване, съхранение и
характеризиране на
биоразнообразието при блатното кокиче (leucojum aestivum) и дивата лоза (vitis vinifera
ssp. Sylvestris) в България“ и осъществените международни контакти. Не на последно
посочи, че Институтът поддържа растителен геофонд от 12 869 образци сред които
пшеница, овес, фасул, люцерна и други.
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Като основен партньор на Института беше представена фирма „Ф+С Агро“ ООД.
Нейната дейност е в областта на търговията с препарати за растителна защита, торове,
семена, зърно и горива, логистиката на дейности по зърно съхранение, консултантски
услуги на земеделски производители и др.
Дискусията продължи на територията на Института, където двете делегации
имаха възможността на място да се запознаят с дейността му. Доц. д-р Дякова прие
предизвикателството да изпълни приетото по-рано решение за организиране на
своеобразно състезание между ППК „Старт 93”, с. Караманово и Костел Патеръу,
български и румънски производители на органична тор. Експериментът ще се проведе в
опитното поле на института и резултатите ще се докладват в комисията след неговото
приключване.
Следващото заседание на българска територия ще се проведе на 12.05.2017 г. в
Русенски университет „Ангел Кънчев“ по време на вече традиционното изложение на
селскостопанска техника. Университетът ще сподели домакинството с утвърдения на
нашия и чужд пазар производител на прикачна селскостопанска техника „Раломекс“ АД
гр. Завет.
19. Мерки за гласуване на хората с увреждания на предстоящите избори
Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за Народно
събрание, които ще се проведат на 26.03.2017 г., Районната избирателна комисия в Русе
излезе с Решение № 87-НС от 16.03.2017 г. относно мерките, позволяващи на
избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в
изборния ден.
20. Пресконференция във връзка с предстоящите избори за народно събрание
На 24.03.2017 г. (петък) от 10.30 часа в Кръгла зала на община Русе, г-жа
Мирослава Маркова, председател на Районната избирателна комисия в Русе ще даде
пресконференция за журналистите.
Срещата се организира във връзка с предстоящото провеждане на избори за
Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г. Журналистите ще имат възможност да
зададат своите въпроси към г-жа Маркова, свързани с изборния ден.
21. Облатният управител посрещна учени от Виетнам
Днес, 20.03.2017 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе
посрещна в кабинета си гл. асистент Доан Дин Диеп, ръководител катедра в Ханойски
строителен университет и д-р Дау Тхе Хю, ръководител на секция в Ханойски научноизследователски институт по механизация и електрификация. Те бяха придружени от
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общински съвет Русе.
Поводът на посещението на виетнамските преподаватели в град Русе е създаване
на бъдещи дългосрочни контакти за обучения на РУ „Ангел Кънчев“ в Ханой, съвместни
научно-изследователски проекти, изследвания и разработки.
Г-н Бурджиев ги поздрави с добре дошли и отбеляза, че Русе е един от найкрасивите градове в България. Той подчерта още, че Виетнам е интересна за България
държава, с огромно население и висок ръст на икономиката.
Не на последно място, областният управител изрази своето задоволство от
изключително полезната опознавателна среща с виетнамските си гости.
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22. Предстои заседание на областната комисия по земеделие
Постоянната комисия по земеделие, рибарство и аквакултури ще заседава на
21.03.2017 г., от 10.00 часа, в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе.
Ще се обсъдят вредните последици от изгарянето на стърнищата и след жътвени
растителни остатъци върху земеделските земи и актуалното състояние на лозарството и
винарството в област Русе.
23. Обществено значими теми обсъди комисията по земеделие
Днес, 21 март 2017 г., в Зала „Свети Георги“ в Областна администрация Русе под
председателството на Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе се
проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието,
рибарството и аквакултурите. Основните теми бяха представени от Галина Савова, гл.
експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в РИОСВ Русе и
Веско Симеонов, началник на отдел на Териториално звено Русе на Изпълнителна
агенция по лозата и виното.
За вредните последици от изгарянето на стърнищата и след жътвените растителни
остатъци върху земеделските земи, членовете на комисията бяха запознати от г-жа
Савова. Тя поясни по темата, че предстои разяснителна кампания по общини, особено в
защитените територии – Калимок Бръшлен, Резерват „Сребърна“ и Бели Лом.
Нормативната уредба е променена и предвижда санкции до 6 000 лева за собственици,
на чийто терени са допуснати изгаряне на растителни отпадъци.
Г-н Симеонов насочи вниманието на присъстващите върху актуалното състояние
на лозарството и винарството в област Русе. Той представи възрастовата структура на
винените лозя през последните две години. На база анализа на производството на вина
от реколта 2016 г. бяха обосновани обективните тенденции. Акцентира се върху
възможностите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
на България до 2018 година.
24. Кръщаване на кораб за хидрографски проучвания в Русе
Днес, 22.03.2017 г. на понтон 8 в град Русе се състоя тържествена церемония по
именуването на кораб за хидрографски проучвания. Официално събитието откри Христо
Алексиев, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а сред
гостите на церемонията бяха още Карла Пайс, европейски координатор за коридор
„Рейнско-Дунавски“, Емил Кирилов, заместник областен управител на област Русе, инж.
Павлин Цонев, изпълнителен директор на АППД Русе, Пламен Стоилов, кмет на Община
Русе и други официални лица.
Корабът бе осветен от отец Йордан от храм „Св. Георги“, а по традиция в корпуса
му бе разбита бутилка шампанско от г-жа Карла Пайс, която стана кръстница на кораб
„Дунав 1“. Плавателният съд е доставен по проект „Подобряване на системите за
навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 на обща
стойност 6 146 508 лв.
25. „Национални дни на кариерата“ 2017 г. в Русе
Днес, 22.03.2017 г., в Канев център се състоя тържественото откриване на
дванадесетото русенско издание на най-големия кариерен форум в България
„Национални дни на кариерата – добра кариера, добър живот“.
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Тази година на изложението в Русе се включват 32 компании, които предлагат
свободни стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори.
Участие във форума взеха доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общински съвет Русе,
Наталия Кръстева, зам.-кмет „Комунални дейности“ на Община Русе, проф. д-р Велизара
Пенчева, ректор на Русенския университет, Светлозар Петров, управител на
„ДжобТайгър“ ООД, преподаватели, представители на български и международни
компании, много студенти.
В своето приветствено слово, областният управител се обърна към присъстващите
с думите: „Вече 16 години изложението се е утвърдило като най-голямото младежко
кариерно събитие в България, благодарение на благородната амбиция и усилията на
организаторите, в лицето на „ДжобТайгър“ ООД и с изключителната подкрепа на
„Нестле България“ АД. Това събитие е своеобразен мост между висшето образование и
бизнеса и прекрасна възможност за директно общуване между работодателите и
студентите за взаимен обмен на полезна информация.
Интересът на работодателите към възпитаниците на Русенския университет е
признание за качеството на обучението, за авторитета, традициите и
конкурентоспособността му, отговаряйки на все по-високите изисквания на българския
и европейския пазар на труда.“
На студентите Стефко Бурджиев пожела да са комуникативни, дръзки,
диалогични, активни, с дух на търсещи и постигащи резултати млади хора.
По-късно, посетителите имаха възможност да се срещнат с конкретни
работодатели по щандовете на представените в изложението компании.
26. Ден на отворените врати в Русенския университет
Днес, 23.03.2017 г. се провежда Ден на отворените врати в Русенския университет.
В Канев център, факултетите и филиалите на висшето училище се представят със свои
информационни щандове. Бъдещите кандидат-студенти и техните родители ще могат да
се запознаят със специалностите и възможностите за обучение в него.
Проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на РУ „Ангел Кънчев“ поздрави
присъстващите и откри форума, като акцентира върху предимствата, които дава нашият
университет. Събитието уважиха Емил Кирилов, заместник областен управител на
област Русе, Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на образованието,
академичното ръководство, преподаватели и много млади хора.
Проф. Пенчева обяви и победителите в конкурс за есе, като кандидатите са
избирали от три предложени теми – „Блазе на тия, които могат да покажат раните си за
Отечеството“, „Историята се пише от времето. Надеждите и очакванията ми за
българския XXI век“ и „Образованието като свобода да избираш и смелост да мечтаеш“.
Програмата включва и организирани посещения на лабораториите, учебните зали
и музея на университета, както и участие в томбола с разнообразни награди.
27. Прием за проекти по програма за морско дело и рибарство
Отворен до 21 юни 2017 г. е приемът за проекти по мярка 1.8 „Рибарски
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, Сектор
„Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и Сектор „Инвестиции насочени
към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“.
На 2 април 2017 г.
изтича срокът за обществено обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.3
„Окончателно преустановяване на риболовните дейности“.
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28. Пресконференция във връзка с резултатите от изборите за народно
събрание
На 27.03.2017 г. (понеделник) от 10.30 часа в зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе, г-жа Мирослава Маркова, председател на Районната избирателна
комисия в Русе ще даде пресконференция за журналистите. Срещата се организира във
връзка с резултатите от проведените избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.
Журналистите ще имат възможност да зададат своите въпроси към г-жа Маркова.
29. Изнесено обучение в гр. Сливо поле по „ВИА РЕГИЯ“ 6
Днес, 28.03.2017 г., съвместен екип от Областна администрация Русе и Младежко
консултантския информационен център Русе проведоха изнесено обучение в гр. Сливо
поле. Преобладаващата част от участващите ученици бяха от 7 и 8 клас на местното
училище „Паисий Хилендарски“.
Кметът на община Сливо поле, г-н Валентин Атанасов откри събитието и
сподели, че поколението, което расте е по-отговорно както към учебния процес, така и
към труда като цяло. В Общината се поддържат традиции, свързани със семейната
йерархия, уважение и зачитане на по-възрастните хора и др. ценности, които са в
основата на стабилното общество, но все по-рядко се срещат.
Г-жа Пенка Попова, началник на отдел в Областна администрация Русе представи
по достъпен начин пред учениците основните класификации на органите на държавната
власт, различни нормативни актове, функциите на Областния управител и структурата
на администрацията. Обект на обсъждане беше и дейността на постоянните комисии към
Областният съвет за развитие, комисиите и съветите, създадени с нормативни
документи, областните обществени съвети и комисиите и съветите, на които Областна
администрация Русе е член. Въпреки, че темата беше специфична, начинът по който
беше организирана дискусията мотивира и подтикна младежите да изразят желанията си
за развитието на общината. В техните мечти община Сливо поле изглежда като населено
място с добра пътна инфраструктура, модерни комплекси със спортни площадки, плувни
басейни, фитнес зали, баскетболни футболни игрища и др. Най-много децата харесаха
интерактивните игри за „разчупване на леда”, които бяха проведени от представителите
на МИКЦ. Младежите бяха информирани за възможността да проведат ученически стаж
или практика в администрацията.
Събитието е част от дейностите по проект „ВИА РЕГИЯ“ 6, финансиран от
националната програма за младежта (2016-2020г.), с който се подновява работата на
Младежкия информационно консултантски център. Той се изпълнява в партньорство
между сдружение „Вдъхновение“, общински младежки дом Русе, областна и общинска
администрация Русе.
30. Областна програма за енергийна ефективност
Областна администрация Русе набира оферти за разработване на Областна
програма за енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийната
ефективност. Крайният срок за получаване на оферти е 07 април 2017 година.
31. Заседание на мониторинговия комитет към програма ИНТЕРРЕГ V-A
Седмото заседание на Мониторинговия комитет на трансграничната програма
ИНТЕРРЕГ V-А заседава вчера в сградата на Окръжен съвет Кълъраш. Заместник
министърът на МРРБ, г-жа Валентина Върбева, председател на Националния партниращ
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орган по Програмата, представи българското становище. В него беше споделено
удовлетворение от въведените нови форми, както на подаване на проектните
предложения, така и при последващото им отчитане.
През цялото време ще се избягва използването на хартиен носител, цялата
документация ще се обменя по електронен път. Бяха посочени някои рискове с
идентифицирани мерки за превенция, преодоляване и реакция след евентуалното им
възникване.
Предстои обявяването на третата покана за набиране на проектни предложения,
при разработването на които трябва да бъдат спазени новите изисквания. В срок до 15
май 2017 г., кандидатите трябва да изпратят резюме на проектите си с обосновано
становище за приноса от тяхното изпълнение към целите и индикаторите на Програмата
и съответствието им с националните, регионални и общински стратегически и планови
документи.
Във връзка с настъпили кадрови промени беше попълнен съставът на Комитета за
контестации. По първата и втора покана са подадени общо 108 обжалвания. Над 30% от
тях са отхвърлени поради несъответствия с административните изисквания, останалите
са отнесени към комитета за контестации, а близо 10% са приети частично и са
предприети необходимите коригиращи действия.
Областният управител Стефко Бурджиев участва в заседанието на
Мониторинговия комитет и успя да договори със заместник-председателя на Окръжен
съвет Гюргево, г-н Лучиан Корозел както предстоящите общи действия за изпълнение
на одобрен проект, така и за подготовка за кандидатстване с ново проектно предложение.
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