ДОКЛАД ЗА ПОСТЪПИЛИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ
БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА
Във връзка с получени в Областна администрация Русе благодарствени писма от
институции и граждани, Ви информирам следното:
- В периода от 01.01.2016 г. до 07.06.2016 г. в Областна администрация Русе са
постъпили 7 благодарствени писма от различни ведомства, организации, институции и
граждани;
- Създадена е практика благодарствените писма да се регистрират от определен
експерт в табличен формат, като в последствие се архивират.
Приложение: таблична справка с благодарствени писма за периода от
01.01.2016 г. до 07.06.2016 г.
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ТАБЛИЧНА СПРАВКА НА БЛАГОДАРСТВЕНИТЕ ПИСМА
№
по
ред

Входящ №

1.

21-00-21#3/05.01.2016 г.

2.

01.2016 г.

3.

01.2016 г.

4.

21-00-8#19/06.04.2016 г.

5.

91-00-3#3/14.04.2016 г.

6.

37-00-2#13/04.05.2016 г.

7.

91-00-2#10/06.06.2016 г.

Попълнил:
Надежда Шанова
Ст. експерт в отдел АКРР
Дата: 07.06.2016 г.

Подател

Относно

Благодарност за участието на Областна администрация
Русев конкурс „Най-добра администрация в България“,
Министерски съвет
организиран от катедра „Стратегическо планиране“ към
Стопанска академия Д. А. Ценов-Свищов
Благодарност за оказаното съдействие по време на тежката
Енерго-Про Варна ЕООД
зимна обстановка в периода 17-19.01.2016 г.
Благодарност за оказаната помощ и отлична организация
Висше
военноморско
по повод честването на 135-та годишнина от основанието
училище „Н.Й.Вапцаров“
на ВВМУ на 15 януари 2016 г. в Русе.
Благодарност за оказаната помощ при провеждане на
обучения в градове от дунавския регион по проект BG04Русенски
университет
04-05-02-07 „Съвременни методи за обучения и
„Ангел Кънчев“
образователни дейности по енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници и технологии“
Благодарност за изпратеното писмо до кметовете на
общини в област Русе и институциите във връзка с
Басейнова
дирекция
обществените консултации по проектите на ПУРБ 2016Дунавски район
2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район за
басейново управление.
Подкрепа на инициативата за провеждане на проучване на
Община Русе
тема „Хората с увреждания и съвременната работа и учебна
среда“.
Благодарност за проведената на 26.05.2016 г. в читалището
Община Сливо поле
на с. Ряхово изнесена приемна на Областния управител с
жители на община Сливо поле.

Забележка

