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1. Ново попълнение в екипа на Областна администрация Русе
На 01.08.2016 г., доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе
посрещна в кабинета си новите стажанти по Национална програма „Старт на
кариерата“.
Допълнителната процедура по Програмата за 2016 г. дава възможност още двама
младежи да се присъединят към екипа на Областна администрация Русе и да работят в
продължение на девет месеца като младши експерти в Дирекциите „Административен
контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и „Административно-правно
обслужване, финанси и управление на собствеността“.
Областният управител поздрави младите дами – Кристина Сербезова и
Александрина Александрова, възпитанички на РУ „Ангел Кънчев“ за това, че са се
представили най-добре на интервюто за започване на работа и са избрани да станат
част от администрацията. Той им пожела още успешен старт в кариерата и попътен
вятър.
За информация: Програма „Старт на кариерата” дава възможност да се осигури
работа в публичната администрация на младежи до 29 години с висше образование,
съгласно Националния план за действие по заетостта и е финансирана със средства от
бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване
на трудов стаж на безработни младежи, завършили своето образование, с цел
улесняване на прехода между образование и заетост.
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2. Доц. д-р Стефко Бурджиев уважи личния празник на г-н Иван Григоров
Доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе и неговият
заместник г-н Валентин Колев поднесоха своите благопожелания по повод рождения
ден на г-н Иван Григоров, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Русе.
По случай своя личен празник, г-н Григоров получи от областната управа красив
букет, поздравителен адрес и компас с часовник. Освен крепко здраве, лично щастие и
професионална целеустременост, областният управител пожела на рожденика никога
да не спира да следва правилната посока в обществените дела и да намира най-верните
решения.
3. Комитетът за наблюдение по програма INTERREG V-A Румъния –
България заседава в Русе
Четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за
трансгранично сътрудничество INTERREGV-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
се проведе на 04.08.2016 г. в Зала „Европа“ на Доходното здание.
Събитието се организира от Съвместния секретариат (Регионален офис за
трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България),Управляващия орган
(Министерство на регионалното развитие и публична администрация, Румъния) и
Националния партниращ орган (Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, България).
Доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе, участва в
работата на Комитета като негов член.
В рамките на заседанието ще бъдат представени и обсъдени резултатите от
първата покана за набиране на проектни предложения – инвестиционна част, която
стартира на 26 март 2015 г. с краен срок за подаване на инвестиционните проектни
предложения 30 септември 2015 г.
Ще бъдат гласувани проектите, номинирани за финансиране от оценителната
комисия.
Заседанието се съпредседателства от г-жа Деница Николова, заместникминистър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.
4. Заседание на Общо събраниe на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация
На 05.08.2016 година, от 11,00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Общо събраниe на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД Русе.
Заседанието беше открито и председателствано от доц. д-р Стефко Бурджиев.
Участие в срещата взеха още заместник областният управител г-н Валентин
Колев, представители на осемте общини в област Русе и управителят на „В и К“ ООД,
д-р инж. Сава Савов.
Заседанието протече с разглеждане на въпросите от предварително определения
дневен ред и приемането на решения относно: препоръчителната вноска на държавата в
бюджета на Асоциацията по „В и К“ – Русе; съгласуване на Бизнес плана за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе като В и К оператор за
регулаторния период 2017-2021 година; приемане на решение за предоставяне на
активите – „В и К“ системи и съоръжения, намиращи се на територията на с. Топчии, с
Просторно, с Равно и с. Каменово на общините Разград и Кубрат.
При обсъждане на въпросите от дневния ред, бяха гласувани и приети следните
решения:
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По точка първа от дневния ред: „Членовете на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, на основание чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, приемат решение препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията по „В и К“ - Русе за 2017 год. да бъде от 16 500 лева
/Шестнадесет хиляди и петстотин лева/.”
По точка втора от дневния ред: „Членовете на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл.
198м, ал. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 6.4., буква „е” от Договора между
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „В и К” ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, приемат
решение за съгласуване на Бизнес плана за развитие дейността на „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе като В и К оператор за регулаторния период 2017-2021
година“;
По точка трета от дневния ред: „Членовете на Общото събрание на Асоциация
ВиК – Русе, съобразявайки текста на чл. 4.4, буква „б“ от Договора сключен между
АВиК – Русе и „В и К“ ООД – Русе, приемат решение активите –„ВиК“ системи и
съоръжения, намиращи се на територията на с. Топчии, с. Просторно, с. Равно и с.
Каменово, включени в списъците по Приложение 1 на Договора между Асоциация
„ВиК“ – Русе и „В и К“ ООД Русе, с окончателния протокол за разпределяне на
собствеността между държавата и общините, да бъдат предоставени от община Ветово,
както следва: тези на територията на с. Топчии и с. Просторно – в собственост на
община Разград, област Разград, а тези на територията на с. Равно и с. Каменово – в
собственост на община Кубрат, област Разград, като се изпълняват изискванията на § 9
от ПЗР на ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр.103 от 2013 г./“.
В хода на заседанието д-р. инж. Сава Савов, сподели, че предвидената
инвестиция на „В и К“ ООД Русе е много по-голяма от предвидените инвестиции на
други оператори на обособени територии със съизмерими брой потребители и
територии.
Освен това г-н Савов обясни, че дружеството може да се похвали с най-висока
събираемост в страната по отношение сумите за предоставените услуги.
Подчертана беше готовността на оператора да започне обслужването на „В и К“
системите и съоръженията, които се намират в границите на обособената територия, но
към момента се обслужват от „Водоснабдяване – Дунав“, град Разград.
5. Фотоизложба „вечна вяра – православието в светите земи“ гостува в Русе
На 05.08.2016 г. в Художествената галерия Русе, Нейно Превъзходителство г-жа
Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел откри фотоизложбата „Вечната вяра –
Православието в Светите земи“, организирана от израелската дипломатическа мисия у
нас.
В периода от 05 до 24 август, жителите и гостите на Русе ще имат възможност да
се насладят на майсторските фотографии на израелския фотограф г-жа Дафна Тал,
наричана още майстор на светлината и композицията.
Откриването на изложбата уважиха г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на Област Русе, г-жа Наталия Кръстева, заместник-кмет „Комунални
дейности“на Община Русе, представител на Русенската митрополия, както и ценители
на изкуството.
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Настоящата фотоизложба е документален проект, осъществен между 2013 и
2015 г. в резултат на тясното сътрудничество на автора с Руската и Гръцката
православни църкви. Реализирането му е под ръководството на д-р Нисан Н. Перез,
консултант и куратор, вицепрезидент на Института по фотография „Шпилман“ в Тел
Авив.
Г-н Валентин Колев поднесе красив букет цветя и поздравителен адрес на Н.Пр.
г-жа Лилиан от името на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе.
В поздравителния адрес до нея се казва: „Бих искал да изразя своeто
задоволство от подобен тип изяви, докосващи сетивата и носещи естетическа
наслада.
Убеден съм, че уникалните фотографии, които предават послания за любов и
толерантност, ще се радват на голям културен интерес от русенци и гостите на
града. За нас е привилегия да се докоснем до един свещен и таен свят и да усетим
красотата, хармонията и дълбочината, които носи православната вяра.“
6. 137 годишнина от създаването на военноморските сили в България
На 08.08.2016г., България празнува 137-та годишнина от създаването на
Военноморските сили. По повод празника е организирана наситена програма, състояща
се в гр. Русе. Това е градът, положил основите и оставил трайния отпечатък за
развитието на българския военноморски флот.
Началото на мероприятието бе поставено с провеждането на среща между
Областния управител на област Русе и командира на Военноморските сили контра
адмирал Митко Петев. По време на срещата г-н Бурджиев подари икона на
представителите на военноморските сили и връчи поздравителен адрес, в който каза:
„Искрено вярвам, че военните моряци и служителите от флота с вяра,
отговорност и мъжество ще допринасят и в бъдеще за надграждане авторитета на
Военноморските сили на Република България, а по този начин и на страната ни.
Приемете искрените ми пожелания за крепко здраве, щастие, сполука в
личните начинания и непоколебима воля за преодоляване на ежедневните
предизвикателства!“
Предвидени са още награждаване на военнослужещите от ВМС в залата на
Община Русе, военен ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на моряка в
града и концерт на Представителния духов оркестър на Военноморските сили пред
сградата на Община Русе.
По време на вечерната програма слово ще бъде изнесено от г-н Стефко
Бурджиев по повод празника на Военноморските сили и честването ще завърши с
тържествена заря, която ще освети небето над Русе.
С нескрито чувство на гордост и истинско задоволство, русенци честват този
празник, тъй като именно тук, на 12 август 1879 г., се създава военният флот на
България.
Оттогава Русе се определя като люлката на българското военно морячество.
Израз на патриотизъм и уважение към флота е и възстановяването на Паметника на
моряка през 1999г.
7. Предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване
по схема„Развитие на социалното предприемачество“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
приема предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване по схема
„Развитие на социалното предприемачество“.
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Проектът е публикуван на http://esf.bg/procedures/proekt-na-usloviya-zakandidatstvane-po-protsedura-razvitie-na-sotsialnoto-predpriemachestvo/.
Предложенията се приемат на socialno_predpriemachestvo@mlsp.government.bg.
До 17:30 часа на 19.08.2016 г. (включително).
8. Информация от Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”
От 02.09.2016 г. до 03.10.2016 г. е определения период за прием на заявления за
подпомагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.
Общият бюджет на подмярката е 341 млн. евро. Допустимите дейности, за
които общините ще могат да кандидатстват, са свързани със строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища, улици, тротоари и
съоръжения прилежащи към тях, както и изграждане, реконструкция и/или
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2 000
еквивалент жители, попадащи в селските райони.
Общините ще могат да получат финансова помощ по подмярката и за
изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на: социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца и възрастни; обекти, свързани с културния живот в
населено място; общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските
райони – детски градини и основни или средни училища, финансирани от бюджета й.
9. Подобряване на бизнес средата в област Русе ще е темата на предстояща
кръгла маса
На 15.08.2016 г., от 15.30 ч. в Зала „Панорамна“ на Областна администрация
Русе се проведе работна среща относно предстояща кръгла маса на тема:
„Възможностите за подобряване на бизнес средата чрез активиране на вътрешното
предприемачество на малките и средни предприятия в област Русе.
В срещата взеха участие представители на бизнеса и неправителствения сектор,
Дирекция „Бюро по труда“ Русе, Областен информационен център Русе, община Русе,
експерти от Областна администрация Русе и други заинтересовани страни.
Доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, откри срещата и
очерта основните организационни и технически параметри на предстоящата кръгла
маса.
Възникнаха идеи за създаване на сдружение, клъстер, обединение или друга
подкрепяща структура за бизнеса и за разработването на каталог и сайт за
популяризиране на възможностите в област Русе.
Обсъди се и необходимостта от цялостна Стратегия за подобряване на бизнес
средата в област Русе, с акцент подобряване на координацията и взаимодействието
между институциите и МСП, улесняване на достъпа до вътрешни и външни пазари,
организиране на изложения „Произведено в Русе“ и др.
В края на работната среща, участниците се обединиха около решението кръглата
маса да се проведе на 27.09.2016 г. от 17.30 часа в Зала „Свети Георги“.
10. Доц. д-р Стефко Бурджиев посети офиса на червения кръст в Гюргево
На 16.08.2016 г., се проведе поредната работна среща в Окръжен съвет –
Гюргево за идентифициране на по-нататъшните съвместни дейности в Еврорегиона
Русе – Гюргево. Българската делегация, водена от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен
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управител на област Русе, посети офиса на румънския Червен кръст в гр. Гюргево по
покана на неговият председател, г-н Мариан Мъчелару.
От румънска страна участваха и председателя на младежката структура на РЧК
Гюргево и неговият главен секретар и психолог. В офиса на организацията беше
представена нейната дейност и реализираните проекти. Дискутираха се възможности за
общи инициативи.
Подчерта се, че както националните структури на ЧК в България и Румъния,
така и техните подразделения в Русе и Гюргево си сътрудничат изключително добре.
С оглед актуалните политически събития се отчете необходимостта от засилване
на двустранното сътрудничество и осъвременяване на уменията и квалификацията на
доброволчески структури на ЧК.
Събитието беше организирано и проведено с активното съдействие и участие на
г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус”.
11. Поредна работна среща относно Музея на транспорта
На 18.08.2016 г., в Областна администрация Русе се проведе поредната работна
среща, свързана с бъдещото стопанисване и дейност на Музея на транспорта в град
Русе, като национално културно средище.
С богатата си експозиция и независимо, че носи името „Национален музей на
транспорта“, от формална гледна точка и на практика той не е такъв, а е сбирка от
експонати, собственост на БДЖ – Пътнически превози ЕООД, която е достъпна за
посетители. По същество и по характер на дейността си не представлява „Национален
музей на транспорта“.
С оглед на формализиране на дейността му и привеждането му в пълно
съответствие с нормативната уредба, се организира и настоящата среща, която премина
под председателството на доц. д-р Стефко Бурджиев –областен управител на област
Русе.
Участие в нея взеха г-жа Ренета Рошкева –уредник в Регионален исторически
музей Русе, г-н Свилен Гърдев –ръководител на „Пътнически център“ Русе към БДЖ –
Пътнически превози ЕООД, г-жа Иваничка Банчева – директор на Дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна
администрация Русе, г-жа Анелия Георгиева –началник отдел „Общинска собственост“
в община Русе, както и експерти от Общината и Областна администрация.
Доц. д- р Бурджиев благодари на всички участници за присъствието и набеляза
конкретни стъпки, които да се предприемат за създаването на Сдружение с нестопанска
цел, регистрирано в обществена полза и като културна организация.
В резултат на дискусията се взеха следните решения:
1. Да се сформира съвместна работна група с представители на Областна
администрация Русе, Община Русе, БДЖ –Пътнически превози ЕООД, Регионален
исторически музей Русе
РУ „Ангел Кънчев“, за разработване проект на
Учредителен акт;
2. Работната група да разработи и проект на Устройствен правилник;
3. Да се изготвят писма по решения 1и 2 за определяне на представители,
които да бъдат включени в работната група (отговорник – Областна
администрация Русе; Срок – 23.08.2016 г. за изпращане на писмата, 26.08.2016 г. за
определяне на конкретните представители от гореописаните институции);
4. На 02.09.2016 г. работната група да проведе консултации, в които да
бъдат обсъдени и съгласувани всички детайли по изготвянето на двата
документа, както и да се разпишат конкретните ангажименти на всички
страни;
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5. На 30.09.2016 г. да се проведе среща на работната група, на която да
бъдат разгледани и одобрени изготвените проекти на Учредителен акт и
Устройствен правилник;
6. Да се изготви писмо до Министерството на културата, с което да бъдат
запознати с намеренията за учредяването на Музея на транспорта като
национален такъв, както и за съдействие от тяхна страна.
В заключение, доц. д-р Стефко Бурджиев изрази абсолютната си убеденост, че
този уникален както за Русе, така и за страната ни национален музей трябва да
съществува.
12. Благодарствен адрес от областната организация на Съюза на
инвалидите Русе
В Областна администрация Русе се получи благодарствен адрес до доц. д-р
Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе от г-жа Галина Димитрова,
регионален координатор Русе за хората с увреждания към СИБ София.
Благодарственият адрес е във връзка с институционалната подкрепа и
съдействие, оказани на г-жа Сийка Георгиева Симеонова за включването и като
потребител на социалните услуги „Личен асистент“ или „Домашен помощник“.
13. Център за социална рехабилитация и интеграция „Детелина“ – гр.
Борово
На 19.08. 2016 г., в град Борово в Център за социална рехабилитация и
интеграция „Детелина“беше открит фитнес на открито за хора с увреждания.
Събитието уважиха доц. д-р Стефко Бурджиев –областен управител на област
Русе и неговият заместник, г-н Валентин Колев, г-н Пламен Нунев –народен
представител от 19 МИР, г-н Валентин Великов – кмет на община Борово, г-жа Валерия
Борисова – заместник кмет на общината, г-жа Юлияна Пашкунова –директор на ЦСРИ
„Детелина“и домакин, представители на общинската администрация, потребители на
социалната услуга и др.
В своето приветствие, доц. д-р Бурджиев изрази своята благодарност за поканата
и не скри своето вълнение и радост от това, че вижда реализиран този проект за
изграждането на фитнес на открито за хората в неравностойно положение. Той изрази
своята надежда, че благодарение на грижите, които полагат, работещите в Центъра и с
подкрепата на Общината, подобни инициативи ще бъдат изпълнявани и в бъдеще.
Областният управител се обърна и към потребителите на този прекрасен фитнес
комплекс, като им пожела да изпитват удовлетворение от това, което правят и да
намират поводи за радост в тяхното нелеко ежедневие.
Тържеството продължи с отслужване на водосвет за здраве, традиционно беше
отрязана и трикольорна лентичка за откриването, а присъстващите бяха почерпени с
питка и мед.
След това официалните гости имаха възможност да разгледа спортните уреди и
да се насладят на песните, изпълнени от представители на Пенсионерски клуб
„Здравец“ – гр. Борово.
14. Доц. д-р Стефко Бурджиев уважи празника на община Сливо поле
На 19.08.2016 г., в гр. Сливо поле се проведе празничен концерт по случай
празника на Общината.
Събитието беше уважено от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе, г-н Пламен Нунев – народен представител от 19 МИР, г-н Валентин
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Атанасов – кмет на Община Сливо поле и домакин на събитието, кметове на населени
места, гости и жители на общината.
В дните от 15 до 21 август, традиционно община Сливо поле празнува празника
на родния край. Освен с полагане на венци пред паметната плоча на загиналите,
богатата музикална програма, детските игри, зрелищните народни борби, съпътстващи
тези дни, се провежда и традиционния Сливополски панаир, наследник на
Тюрксмилския панаир от 1860 година.
Областният управител връчи поздравителен адрес на г-н Валентин Атанасов, в
който се казва: „Връщайки се към традициите, съхранявайки богатството на своята
история и представяйки я по един нов и съвременен начин, Вие доказвате, че чрез
приемственост и съзидание може да се постигне по-достоен живот и благоденствие!
В духа на празника бих искал да отправя пожелания за крепко здраве, повече
мигове на споделена радост, просперитет и благополучие за Вас и жителите на
община Сливо поле!“
В празничната вечер гостите и жителите на Сливо поле се насладиха на
изпълненията на народния изпълнител Илия Луков и самодейци, както и на пищно
звездно шоу.
15. Международния конкурс за комикс и блицанимация „Комикс и хаос“
На 24.08.2016г., от 11:00 ч. във фоайето на Регионална библиотека „Любен
Каравелов“ се състоя официалната церемония по награждаване на отличените
участници в Международния конкурс за комикс и блицанимация „Комикс и хаос“.
Конкурсът се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и се
провежда за втора поредна година.
Официален гост на събитието беше г-н Станимир Станчев, заместник областен
управител на област Русе.
В приветственото си слово той изказа своята благодарност, че е част от тази
уникална инициатива и изрази своята удовлетвореност, че конкурсът се превръща в
традиция за Русе и Русенска област и дава възможност отново да сме креативни и
иновативни.
С пожелания да не спират да творят и да създават изкуство, г-н Станимир
Станчев се обърна към присъстващите в залата, защото: „чрез изкуството, светът става
по-добър и по-красив“.
Голямата награда на стойност 300 евро, беше присъдена на Хорхе Силес
Тригосо и Оскар Салес Санхинес от Боливия за творбата „Апокалиптична
трансформация“.
Беше връчена и поощрителна награда на стойност от 50 евро за блицанимацията
„Баща“ на Амир Мохамед Нури Делуей от Иран.
Заместник областният управител имаше честта да обяви имената на трима
русенски творци, участници в конкурса, които бяха наградени със сертификат: Стоян
Стоянов – Комитски, Стефан Стефанов и Диян Бошняков.
Директорът на библиотеката Теодора Евтимова благодари на екипа, организирал
Международния конкурс за комикс и блицанимация, както и на всички, подкрепящи
този проект. В края на събитието тя съобщи и темата на форума през 2017 година, а тя
е: „Жива факла“ –комикс или блицанимация по избрани откъси от романа на Стивън
Кинг, по повод 70-годишнината на автора.

9

16. Отбелязахме 139 години от Шипченската епопея
На 27.08.2016 г., за пета поредна година отбелязахме Националното честване на
139-тата годишнина от Шипченската епопея, което се провежда под патронажа на
президента на Република България.
Сред официалните гости на събитието бяха г-н Николай Сираков, областен
управител на област Габрово и председател на инициативния комитет, свързан с
подготовката на тържествата, генерал Константин Попов, началник на отбраната на
Република България, г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област
Русе, областни управители, народни представители, евродепутати, кметове на общини.
Тържественият ден беше наситен с изключително богата и интересна програма,
като основен фокус в нея беше Свободата. Стремежът на организаторите е всяка година
да участват все повече млади хора.
Програмата включваше –туристически походи; фотографски ателиета, където
всеки можеше да облече униформа и да се снима; състезание за изкачване на стълбите
към Паметника на Свободата, в което взеха участие около 170 деца от цяла България,
както и състезание по ориентиране. През целия ден членовете на патриотични
дружества пресъздаваха живи картини. Наред с всички мероприятия читалищата от
област Габрово бяха организирали Селски МОЛ „Забравени традиции, живи вкусове“;
открит урок по родолюбие с проф. Петко Петков. На Паметника на Свободата беше
подготвена арт-инсталация от ученици от Тревненската гимназия по приложни
изкуства.
В памет на загиналите в боевете при Шипка, г-н Валентин Колев положи венец
и цветя пред Паметника на свободата. Той връчи и поздравителен адрес от името на
доц. д-р Стефко Бурджиева, областен управител на област Русе на г-н Николай
Сираков, в който се казва:
„Има събития в народната ни памет, които бележат не само нашето минало,
но и нашето настояще и бъдеще. Дати, които със своята уникална героичност
осмислят историята ни и се превръщат в коректив и образец за идните поколения!
На днешния ден отбелязваме не само 139 години от боевете пр Шипка, но и
възкресяваме примера на личностите, които творят вечността на един народ, който
духовно възмогва себе си. Шипченската епопея е своеобразен връх на борбата за
българския национален идеал!“
17. Фестивалът „Сандрово пее и танцува“ с първо юбилейно издание
На 27.08.2016 г., в село Сандрово за пета поредна година се провежда
традиционният фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува“.
„Сандрово пее и танцува“ се реализира с подкрепата на Община Русе чрез програмата
за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата, Кметство Сандрово,
НЧ „Васил Левски – 1928 г.“ с. Сандрово и др.
Събитието уважиха г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на
област Русе, г-жа Светлана Ангелова и г-н Пламен Нунев – народни представители от
19 МИР, г-н Пламен Стоилов, кмет на община Русе, г-н Божидар Стоилов, кмет на
Сандрово и домакин, кметове на населени места, гости и жители на селото.
Фестивалът се откри от г-н Пламен Стоилов, кмет на община Русе.
Г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на област Русе награди
едни от участниците в празника – танцова формация "Басарбовски лудории" при НЧ
"Св. Димитър Басарбовски", Басарбово.
Във фестивалния ден, който ще продължи до 17.30 часа, жителите и гостите на
Сандрово ще се насладят на изпълненията на любителски клубове и индивидуални
изпълнители на народни песни и танци от всички краища на страната.
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18. Заместник областните управители на област Русе уважиха празника на
община Две могили
На 26.08.2016 г. от 19.00 часа в Летния театър нагр. Две могили се проведе
празничен концерт, който е част от честванията по повод седмицата на Общината.
Сред официалните гости на събитието бяха г-н Станимир Станчев и г-н
Валентин Колев, заместник областни управители на област Русе, г-жа Светлана
Ангелова и г-н Пламен Нунев, народни представители от 19 МИР, г-н Божидар
Борисов, кмет на община Две могили и домакин, проф. д.н. инж. Красимир Ениманев,
председател на УС на Русенска стопанска камара, кметове на населени места, кметове
на побратимени градове от Украйна, Полша, Румъния и Албания.
Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум отслужи водосвет за
здраве.
Седмицата на община Две могили през 2016 г. се отбелязва от 25 до 27 август и
дните са съпътствани от редица изложения, богата музикална, филмова и танцова
програма.
Г-н Станимир Станчев благодари на организаторите за поканата и връчи
поздравителен адрес от името на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе. Заместник областният управител се обърна към присъстващите:
„Пожелавам Ви да бъдете здрави, изпълнени с енергия и бодър дух, с радост и
позитивизъм, за да участвате активно в развитието на Вашата община и в това
тя да се превърне в едно по-добро място за живеене за Вас и Вашите деца!“
Празничната вечер продължи с изпълнения на Борис Солтарийски и с пищна
заря, която озари небето над Две могили.
19. В местността Стълпище отбелязаха празника на община Иваново „От
поломието до Дунав заедно“
На 27.08.2016г., в местността „Стълпище” при село Мечка се проведе празникът
на община Иваново“ От Поломието до Дунав заедно”.
Празникът е едно символично продължение на традиционните събори и
панаири, ставали на това място, на брега на река Дунав.
Тук са се срещали,
празнували и веселили двата съседни народа –българи и румънци.
Събитието уважи и г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област
Русе, който се включи малко след официалното откриване, връщайки се от честването
на 139-тата годишнина от Шипченската епопея.
Сред официалните гости на празника бяха народните представители Пламен
Нунев, Светлана Ангелова, Добрин Данев, кметът на община Иваново Георги Миланов,
кметове на населени места.
Официално празникът се откри в 17.30 часа на брега на река Дунав. В
програмата бяха включени още съпътстващи изложби, на които се представяха местни
плодове, зеленчуци, вино, мед и др.,концертна програма на местни самодейни и
гостуващи представителни състави
За доброто настроение на всички присъстващи се погрижи Райко Кирилов,
популярен наш народен изпълнител.
Вечерта приключи с тържествена заря.
20. При голям интерес се проведе информационната среща за социалното
предприемачество
На 30.08.2016 г., от 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе информационна среща, на която експерти от Областен информационен център
Русе (ОИЦ) представиха Проект на насоките за кандидатстване по процедурата
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„Развитие на социалното предприемачество“ по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ пред потенциални бенефициенти и партньори.
Срещата се организира от ОИЦ Русе, с подкрепата на Областна администрация
Русе и с активното участие на представители на Областния обществен съвет за
социално включване на хората с увреждания.
Представителите на неправителствени организации, на сдруженията на хора с
увреждания, на общините и бизнеса имаха възможност да бъдат информирани по
актуални за социалното предприемачество теми, да задават своите въпроси, както и да
споделят своя опит и своите виждания за проблемите, които касаят развитието му.
В своето приветствие към участниците, г-н Станимир Станчев засвидетелства за
пореден път институционалната подкрепа на Областна администрация към всички,
които се занимават или са готови да се занимават със социално
предприемачество.
Експертите от ОИЦ Русе, чрез интересни презентации, запознаха участниците
във формата с допустимите кандидати, партньори, дейности за финансиране, целеви
групи и задължителни индикатори по процедурата, както и с примери на наши и чужди
добри практики в социалното предприемачество.
В хода на информационната среща бяха представени още Проект на Община
Русе за социална трапезария и проект „СМАРТ“ на Центъра за консултиране и кратка
терапия „Решения“ Русе, в партньорство с Центъра за психични заболявания. Беше
посочено, че в социалната трапезария, ежедневно 110 души от целевите групи
получават топъл обяд.
Социалното предприятие на Сдружение „Решения“ и на Центъра за психично
здраве, обхваща 40 души от целевата група, които се занимават с градинарство,
обучават се да шият и да правят сувенири.
Информационната среща премина при голям интерес и оживена дискусия от
страна на заинтересованите страни.

7000, гр. Русе, пл. „Свобода” 6, ет. 4 и 5.
тел. 082812223, факс: 082 820092
web: www.ruse.bg
e-mail: governor@ru.bg
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