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ПРОТОКОЛ
От информационна среща с читалищата в област Русе, проведена на 15.04.2015 г.
На 15.04.2015 г. в зала „Свети Георги“ се проведе информационна среща с
читалищата в област Русе. Организатори бяха Областна администрация Русе и РЕКИЦ
„Читалища“.
Сред присъстващите на събитието бяха представители на 60 читалища от област
Русе, Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, РЕКИЦ „Читалища“ и
експерти от Областна администрация Русе.
Г-н Явор Янчев – заместник областен управител на област Русе откри срещата и
запозна участниците с дневния ред, както следва:
1. „Русенски карнавал – 2015 г.“, цели и регламент за участие
Представя: Мариан Савов – директор на ОП „Русе арт“
2. Прилагане на Закона за достъп до обществена информация
Представя: Татяна Йорданова – старши юрисконсулт в Областна
администрация Русе
3. Проект „За равни права и възможности“, финансиран по Програма за подкрепа
на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014г.
Представя: Вечие Ибрямова – старши експерт в отдел АКРР в
Областна администрация Русе
4. Фестивал „Етноритми без граници“, цели и регламент за участие
Представя: Вечие Ибрямова – старши експерт в отдел АКРР в
Областна администрация Русе
5. Потомци на бележити русенци за приятелство с читалищните дейци
Представя: адв. Юлиан Беев
6. Разни
Г-н Мариан Савов – директор на ОП „Русе арт“ запозна присъстващите с целите
и регламента за участие в „Русенски карнавал – 2015 г.“, който ще се проведе на
20.06.2015 г. Той отправи предложение в карнавала да вземат участие групи, сформирани
само от русенските читалища, като всяка група се представи в рамките на 5 минути.
Двете най-добре представили се читалища да получат като награда финансиране за
участие в друг фестива.
По втора точка от дневния ред г-жа Татяна Йорданова – старши юрисконсулт в
Областна администрация представи прилагането на Закона за достъп до обществена
информация. Тя запозна присъстващите с възможностите и ограниченията, които

създава закона при боравене с лична и обществена информация.
Много от участниците изразиха становища относно работата си с предоставяне и
получаване на обществена информация, като изтъкнаха проблемите, които са срещали.
Г-жа Мануела Симеонова благодари на Областна администрация за оказаното
съдействие при организиране на срещата и отбеляза, че подобни ициативи са
изключително полезни за читалищните работници.
Адвокат Юлиан Беев направи дарение на всички русенски читалища – екземпляр
от автобиографичната книга на своята майка Царева Беева, с подкрепата на г-н Стефко
Бурджиев – областен управител на област Русе и екипа му.
Г-жа Вечие Ибрямова запозна присъстващите с предстоящия на 9.05. 2015 г.
Фестивал „Етноритми без граници“, както и с Проект „За права и възможности“,
финансиран по програма за подкрепа на НПО в България по финансов миханизъм на
ЕИП 2009 – 2014 г..
Поради изчерпване на дневния ред информационната среща с читалищата в
област Русе беше закрита.

