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1. Ден на отворените врати в областна администрация по проект „ВИА
РЕГИЯ 6“
В Областна администрация Русе се проведе Ден на отворените врати за
доброволци от Общинския младежки дом. Посетителите бяха 22 ученика от 8-ми до 10ти клас на водещи учебни заведения в града. Посещението на младите хора в
администрацията започна с информационна разходка и запознаване с конкретната
работна среда. Голямо впечатление им направи експозицията от портрети и биографични
бележки за областните управители от 1877 година до днес. В кабинета на заместник
областния управител Валентин Колев се проведе неформален разговор относно ролята
на Областния управител и неговия екип за успешното изпълнение на регионалната
политика.
Представител на администрацията запозна учениците с функциите на Областния
управител, структурата на администрацията и дейността на областните комисии и
съвети. Това беше част от проведеното в зала „Панорама” обучение на тема „Органи и
дейности на изпълнителната и законодателна власт в България. Местна власт и местното
самоуправление“. Младежите се информираха за възможността да проведат ученически
стаж или практика в администрацията.
Цялото събитие е част от дейностите по проект „ВИА РЕГИЯ 6“, финансиран от
Националната програма за младежта (2016-2020 г.), с който се подновява работата на
Младежкия информационно-консултантски център. Проектът се изпълнява в
партньорство между сдружение „Вдъхновение“, Общински младежки дом Русе ,
Областна администрация Русе и община Русе.
2. Областна администрация – партньор на обществен форум
В Областна администрация Русе се състоя поредната работна среща за
организиране на обществен форум с международно участие под надслов „С грижа за
възрастните хора за активно дълголетие“.
Инициатори на събитието са Областният съвет на Българския червен кръст,
Областна администрация и Общественият консултативен съвет „Трета възраст”.
Форумът ще се проведе в края на февруари под патронажа на г-н Стефко
Бурджиев, областен управител на Област Русе. Целта е да се обсъдят идеи и положителни
практики за преодоляване на бедността, превенция на социалното изключване и оказване
на съдействие за активно дълголетие на хората от третата възраст.
3. Българо-Румънската земеделска група отчита дейността си за 2016 г.
На 10 февруари ще се проведе първото за 2017 година заседание на Съвместната
българо-румънска земеделска работна група, което ще стартира в 09.30. ч. в
конферентната зала на Окръжен съвет Гюргево.
По време на заседанието ще бъде подновено споразумението за партньорство на
трансграничната работна група в областта на земеделието, ще бъде представен
Бюлетина, обобщаващ дейността ѝ за 2016 г.
Участниците ще се запознаят с производството на органичен тор и Схемата за
минимална помощ за подпомагане на земеделските производители в Румъния за
отглеждане на домати в защитени зони (оранжерии, солариуми), така че да се осигури
необходимото вътрешно потребление на местни стоки.
Предвижда се още да се уточнят и одобрят темите за обсъждане през 2017 г. на
работната група.
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Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Окръжен съвет
Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“и Трансграничен Бизнесцентър
„Данубиус“.
4. Русе се включва в европейската седмица на стартиращите компании
Днес, 09.02.02017 г., областният управител на област Русе, доц. д-р Стефко
Бурджиев взе участие в Европейската седмица на стартиращите компании – StartUp
Europe Week 2017 г. в Русе. Събитието е част от координирана инициатива на
Европейската комисия, която цели да запълни празнина в информираността на
предприемачите за условията, предлагани в различните райони на Европа.
За втора поредна година StartUp Europe Week събира предприемачи в сферата на
технологиите в различни градове из цяла Европа, като за нашия град съ-организатор
отново е Русенската търговско-индустриална камара.
Отбелязва се в периода 6 – 10 февруари 2017 в над 40 европейски страни с
различни събития.
В своето приветствие към организаторите и участниците, областният управител
благодари за отправената покана да е част от „тази изключително важна инициатива,
подкрепяна от Европейската комисия, която намира своя отклик и на Русенска
територия“. Той подчерта още, че т.нар. „Европа на регионите“ се нуждае от подобни
формати, чрез които се дават възможности на новите и инициативни млади
предприемачи.
В заключение, доц. д-р Стефко Бурджиев връчи поздравителен адрес на Милен
Добрев, изпълнителен директор на Русенската търговско-индустриална камара, в знак на
уважение за приноса им към бизнеса в Русе.
По време на срещата се постави фокус върху колаборативната икономика,
наричана още и споделена икономика, бързо набираща популярност в Европа,
представени бяха нови и интересни идеи за стартиране на бизнес, както и се споделиха
добри практики от български стартирали вече компании в тази сфера.
5. Българо-Румънско сътрудничество в областта на земеделието
Днес, 10.02.2017 г., в Окръжен свет Гюргево се проведе първото за 2017 г.
заседание на Българо-румънската работна земеделска група.
Лично в него взе участие Областният управител на Област Русе, доц. д-р Стефко
Бурджиев. Той изрази удовлетворение си от 15-годишното изключително плодотворно
сътрудничество между Окръг Гюргево и Област Русе. Партньорство, което в
продължение на седем години намира отражение и в добрата работа на трансграничната
земеделска група.
Специален гост към българската делегация беше г-н Иван Григоров, заместник
кмет на Община Русе и учредител на трансграничната земеделска група.
Участниците в срещата бяха приветствани с добре дошли и от г-н Лучиан
Корозел, заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево. Той също подчерта, че за
своите седем години Българо-румънската работна група се „превърна в уникален модел
на добра практика по общата ни румъно-българска граница, получавайки признание от
българското и румънското Министерство на земеделието, както и на различни
регионални и местни форуми в областта на бизнеса и селското стопанство”.
Съгласно предварително обявения дневен ред, г-н Станимир Станчев, заместник
областен управител и председателстващ работната група откри първото ѝ за годината
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заседание. От своя страна той също поздрави присъстващите и представи членовете на
българската делегация.
Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“
направи обзор за работата на групата за изминалата 2016 г. Бяха одобрени темите, които
предстои да бъдат обсъждани през настоящата години. Пре-подписа се споразумението
за партньорство в рамките на работната група, а председателството беше поето от г-н
Лучиан Корозел.
Схемата за минимални помощи за подпомагане на земеделските производители в
Румъния за отглеждане на домати в оранжерии и солариуми с цел осигуряване на
вътрешно потребление на местни стоки беше една от темите, с която се запознаха
участниците. Петра Окишор, директор Дирекция „Земеделие“ Гюргево представи темата
и отговори на поставените въпроси.
Българската делегация се впечатли от презентацията на Костел Патеръу,
румънски производител на органични торове, който ги запозна с процеса на
производство и ефекта от прилагането им.
По предложение на г-н Станимир Станчев беше прието да се проведе експеримент
на българска и румънска територия - на две съседни полета да се приложат български и
румънски органичен тор, произведен от ППК „Старт 93”, с. Караманово и от Костел
Патеръу и да се изследват и популяризират постигнатите резултати. За целта, темата да
се включи в работната програма на групата за 2017 г. и да се разработи специална
процедура за провеждане на експеримента.
В края на заседанието, г-н Корозел връчи на г-н Станимир Станчев, г-н Иван
Григоров, г-жа Лили Ганчева и г-жа Борислава Братоева дипломи за оказана подкрепа за
трансгранична дейност и постигане на резултати, довели до признаването на
Съвместната българо-румънска земеделска работна група за уникален модел на добра
практика по цялата ни румъно-българска граница.
Следващото заседание ще се проведе на територията на област Русе на 17 март
2017 г. и по традиция ще бъде организирано от Областна администрация Русе, Окръжен
съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър
„Данубиус“.
6. „Като с право на отговор...”
По повод зачестилата в някои електронни медии злонамерена, спекулативна и
користно поднесена информация, следва да отбележим, че същата не кореспондира с
обективната истина.
Визираното в различните публикации, в по-голямата си част е извън
функционалния обхват и отговорности на Областния управител.
Следва да отбележим, че правомощията му са конкретно и подробно изброени в
редица нормативни актове, от рамките на които не може да излиза, за да удовлетвори
нечии частни интереси.
Без съмнение авторите и/или източниците им на информация, най-вероятно са
засегнати от принципните и правомерни действия на Областния управител, в качеството
му на орган на изпълнителната власт, по конкретни случаи с евентуален материален или
финансов интерес.
Подозираме, че иницииращият мотив за списването на материалите е
съдържанието на документи, от което засегнатите в публикациите страни са
неудовлетворени.
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Считаме че публикуваните материали и неверни твърдения, които се тиражират
в пространството са грубо нарушение на етикета и са клевета, като имат за цел да
дискредитират институцията – Областен управител.
7. Пропускателният режим на Дунав мост обсъдиха в Гюргево
Днес, 14.02.2017г. в Заседателната зала на Префектура Гюргево, се проведе среща
между г-жа Нина Кришу, префект на окръг Гюргево и доц. д-р Стефко Бурджиев,
областен управител на област Русе. Срещата, инициирана от румънската страна се
провежда за втори път, в рамките на десет дни и е по повод продължаващото струпване
на автомобили от двете страни на Дунав мост.
От българска страна, участие взеха още г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе, институциите, имащи отношение към гранично контролнопропускателен пункт Русе – Гюргево: Венцислав Халаджов, началник на Митница Русе,
Димитър Чорбаджиев, директор на РДГП Русе, Божидар Петков, началник отдел ОП при
ОДМВР Русе, Радостин Стоянов, началник на ГКПП Русе и Асоциация „Еврорегион
Данубиус“, в лицето на Лили Ганчева, изпълнителен директор.
От румънска страна присъстваха представители от техните омологични
структури, както и представител на Националната агенция пътища и Агенцията за
контрол и събираемост.
По време на срещата бяха коментирани причините за намалената пропускателна
способност през мостовото съоръжение и се обсъдиха предприетите до момента мерки и
допълнителни такива, с цел недопускане на по-големи опашки от автомобили от
българска и румънска страна.
Отбелязани бяха усилията на институциите за подобряване на организацията на
дейността и изчистване на струпалите се моторни превозни средства (тежкотоварни
автомобили) на Дунав мост.
Набелязаха се мерки в следните насоки:
- Оптимизиране и намаляване на времето за смяна на работещите екипи;
- Подобряване на организацията по продажбата на винетни стикери при влизане
на територията на Р. България, в изпълнение на измененията на Закона за пътищата
(влезли в сила от 01.02.2017 г.);
Постигане на реципрочност на влизащите и излизащи автомобили при
екстремални условия или извънредни ситуации.
Двете страни се споразумяха да обсъдят допълнително направените предложения,
да експериментират тяхното действие, като процеса се финализира в края на седмицата
с подписването на двустранен протокол.
Подчертана бе необходимостта от предприемане на законодателни промени за
въвеждане на електронна винетна система и възможност за закупуване на винетки по
електронен път и чрез SMS, както и създаване на технически възможности за контрол.
8. ДФ "земеделие" обявява прием на заявления по схема за държавна помощ
От 8 февруари 2017 г. започва прием на заявления по Схемата за държавна
помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на
мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения
през зимния период за 2017 година. Срокът за подаване на заявленията за подпомагане
на борбата с вредителите в периода след преминаването на студовете до набъбване на
пъпките е до 2 март. До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред фонд
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„Земеделие“. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 26
май 2017 година.
За тази година по схемата е предвиден финансов ресурс от общо 4 млн. лева, като
остатъкът от неусвоения през пролетния период ресурс ще бъде разпределен за есенния
етап на прилагане на помощта през ноември. Средствата, които ДФЗ предоставя, са за
компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти
за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини.
Съгласно Регламент (ЕС) №702/2014 и изискването за наличие на стимулиращ
ефект, при отчитането по схемата за борба с вредителите ще се признават документи за
разходи, извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
9. Десислава и Хюлия се присъединиха към екипа на областна администрация
Днес, 15.02.2017 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе, неговите заместници Валентин Колев и Станимир Станчев и главният секретар
Симеон Иванов, посрещнаха с добре дошли двете млади дами, които започват работа в
Областна администрация по Национална програма „Старт на кариерата“.
Десислава Петрова и Хюлия Шакирова показаха най-добри резултати, от явилите
се 14 кандидати на интервюто, което се проведе на 05.01.2017 г.
Двете момичета ще подпомагат работата на администрацията в продължение на 9
месеца в отдел „Административен контрол и регионално развитие“ на Дирекция
"Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".
Доц. д-р Стефко Бурджиев се обърна към тях с думите: „Много е радостно, когато
млади хора като Вас идват да ни подкрепят в интелектуално отношение“. „В Областна
администрация се придобива богат административен опит“, каза още той.
Не на последно място, Стефко Бурджиев пожела на момичетата успех, да се
стараят, както и попътен вятър във всичките им начинания.
За сведение: Програма „Старт на кариерата” дава възможност да се осигури
работа в публичната администрация на младежи до 29 години с висше образование и е
финансирана със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната
политика.
Десислава Александрова Петрова е магистър по Международни отношения и
сигурност, Университет Уестминстър, Великобритания и бакалавър по Бизнес
управление и политика от Университет Съндърланд, Великобритания. Била е
доброволец на УНИЦЕФ в Лондон.
Хюлия Джошкун Шакирова е магистър по Право от Великотърновски
университет „Св. Св. Кирил и Методий“, а в момента учи магистратура Мениджмънт на
европейски проекти в РУ „Ангел Кънчев“.
10. Предстои обсъждане на държавния план-прием за 2017/2018 г.
Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда ще проведе
първото си за тази година заседание на 21.02.2017г. от 10.00 часа в Зала „Свети Георги“
на Областна администрация Русе.
Основен акцент на заседанието ще бъде държавният план-прием по профили и
професии в област Русе за учебната 2017/2018 г., който ще бъде обсъден и внесен за
последващо съгласуване от Постоянната комисия по заетост.
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11. Регионален форум по проект “Т.Е.А.М“ – заедно постигаме повече”
От 22 до 24 февруари 2017 г., в гр. Велико Търново (хотел “Болярски”) ще се
проведе Регионален форум по проект “T.E.A.M – Заедно постигаме повече”.
Някои от лекторите са познати имена в България. На събитието ще присъства и
секретаря на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси (НССЕИВ) и ръководител на проекта. Те ще бъдат достъпни за интервюта.
Проектът се провежда чрез администрацията на МС и неговата основна цел е да
организира Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и
сътрудничество на всички заинтересовани страни по изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Участници във форума са над 50 представители на всички заинтересовани страни
от Северен централен район за планиране, който обхваща областите Велико Търново,
Габрово, Русе, Разград и Силистра.
За сведение: Секретариатът на НССЕИВ чрез администрацията на Министерския
съвет започна изпълнението на проект с наименование „T.E.A.M – Заедно можем
повече“. Целта на проекта е укрепването на националния консултативен процес чрез
Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и
сътрудничество на заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР) и други свързани
мерки.
Проектът е съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство” на
Европейския съюз, управлявана от ГД „Правосъдие и потребители” на Европейската
комисия, по покана за представяне на проектни предложения с приоритет подкрепа за
изграждане или укрепване и преструктуриране на националния консултативен процес в
държавите членки чрез Национални ромски платформи под ръководството на
Националните контактни точки.
Продължителността на проекта е 12 месеца, в периода юни 2016 г. – май 2017 г.
Планирано е провеждането на поредица от тематични дискусионни срещи и
регионални форуми с участието на заинтересовани страни. Предвижда се да бъдат
обсъждани въпроси относно укрепване на диалога, улесняване на взаимодействието,
подобряване на съвместното планиране, изпълнение и наблюдение на мерки за
интеграция на ромите, др.
Текуща информация за проекта ще бъде публикувана в рубриката, посветена на
проекта, на интернет страницата на НССЕИВ.
12. Отбелязахме 139 години от освобождението на Русе
Днес, 20.02.2017 г. се отбелязват 139 години от Освобождението на град Русе по
време на Руско-турската война 1877 – 1878 година.
На тържествената церемония, която се състоя в Пантеона на Възрожденците взеха
участие заместник областните управители на област Русе, Валентин Колев и Станимир
Станчев, генералният консул на Русия в Русе, Татяна Грушко, кметът на Община Русе,
Пламен Стоилов, Русенският митрополит Наум, народни представители от 43-тото
Народно събрание, Пламен Нунев и Свилен Иванов, председателят на Общински съвет
Русе, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректорът на РУ„Ангел Кънчев“,проф. д-р
Велизара Пенчева, жители и гости на града.
Церемонията започна с встъпителни думи от проф. д-р Николай Ненов, директор
на Регионалния исторически музей, а в чест на празника слово произнесе г-н Стоилов.
Специален гост на церемония бе Н. Пр. Анатолий Макаров, посланик на Руската
федерация в България, който също отправи поздравителни думи.
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Свещеници от Русенската митрополия отслужиха панихида за загиналите за
свободата на България и по традиция присъстващите положиха венци и цветя пред
Вечния огън.
В програмата взе участие Хор „Св. Георги Победоносец”, с диригент Мина
Влайкова.
13. Представиха план-приема за новата учебна година
Днес, 21.02.2017 г., под председателството на Станимир Станчев, заместник
областен управител на област Русе, се проведе първото за 2017 година заседание на
Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труд.
Държавният план-прием по профили и професии за 2017/2018 г. в област Русе
беше основен акцент в заседанието.
По темата докладваха Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на
образованието в Русе и Цветослав Димитров, началник отдел „Организационнометодическа дейност и контрол“ в РУО.
Новото, като организация е влезлият в сила Закон за предучилищното и
училищното образование. Димитър Райнов отбеляза, че през тази година има два
випуска, завършващи основно образование – след седми и след осми клас. За тази цел,
преструктурирания държавен план-прием и предложенията на всички директори,
включват и учениците от двата випуска, за да се гарантира правото им да продължат
образованието си.
Представена беше справка за броя и баланса на учениците от област Русе,
завършващи 7 и 8 клас през учебната 2016/2017 г. и приема през учебната 2017/2018 г. В
нея се забелязва, че приемането на ученици след завършен седми клас в
професионалните и профилирани гимназии е с недостиг от 174 деца след седми клас и
156 деца след завършен осми клас на територията на областта. За пръв път през
последните пет години се предлага прием при такъв голям недостиг на ученици.
През 2017/2018 година са включени 10 нови професии, по които се предлага
обучение в 8 и 9 клас в училищата на областно ниво– моделиер-технолог на облекло,
химик-оператор, организатор на туристическа агентска дейност след 7 клас, организатор
на туристическа агентска дейност след 8 клас, хлебар-сладкар, техник на
селскостопанска техника, приложен програмист, спедитор-логистик, маркшайдер и
спедитор-логистик(след направени предложения от страна на бизнеса).
В пет училища по девет специалности се предлага дуално обучение в област Русе.
Цветослав Димитров запозна участниците и с план-приема за учебната 2017/2018
г. за профилираните гимназии в област Русе.
Димитър Райнов поясни, че предложението за държавен план-прием за новата
учебна година е съгласувано с всички кметове на общини.
Обобщавайки представената информация, заместник областният управител
подчерта: „свършеното през годината от всички заинтересовани страни дава резултат и
това е правилната посока, по която трябва да се върви и в бъдеще“.
В заключение, членовете на Секторната комисия в областта на образованието и
пазара на труда приеха за сведение предложения държавен план-прием по профили и
професии в област Русе и го предлагат за последващо съгласуване на Постоянната
комисия по заетост, която ще се проведе на 24.02.2017 г.
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14. Активното дълголетие ще се обсъжда на обществен форум
На 24.02.2017 г., от 09.00 ч., в Аула 2 на Русенски университет ще се проведе
обществен форум на тема „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“.
Организатори на събитието са Областният съвет на Български червен кръст,
Областна администрация и Областният консултативен съвет „Трета възраст“.
Очаква се да присъстват около 100 участника, които под формата на фокус групи
ще обсъждат идеи и добри практики в три направления: здравни грижи, социални
дейности и социално включване. Поканени са институции и неправителствени
организации, имащи отношение към разглежданата проблематика. Специален гост от
Беларус ще представи опита си в грижата за възрастни хора и впечатленията си от
работата по съвместния проект на Български червен кръст и Швейцарски червен кръст.
Форумът ще завърши с Обръщение на участниците с предложения за
преодоляване на бедността, превенция на социалното изключване и оказване на
съдействие за активно дълголетие на хората от третата възраст.
Събитието се провежда под патронажа на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен
управител на област Русе.
15. Заседание на постоянната комисия по заетост
Постоянната комисия по заетост ще проведе първото си за тази година заседание
на 24.02.2017 г. от 10.00 часа в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе.
Ще се обсъди и одобри проект на държавния план-прием за учебната 2017/2018 г.
по профили и специалности от професии по форми на обучение за профилираните
гимназии, професионалните гимназии, паралелките за професионална и профилирана
подготовка в средните училища в област Русе.
16. Емил Кирилов и Росен Миланов новите заместник областни управители на
Русе
Днес, 24.02.2017 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе
посрещна своите нови заместници Емил Кирилов и Росен Миланов.
На срещата присъстваха още Станимир Станчев и Валентин Колев, досегашни
заместник областни управители на областта.
Стефко Бурджиев приветства с добре дошли двамата си нови колеги и ги запозна
накратко с ресорите, за които ще отговарят.
В рамките на работния ден, новите заместник областни управители ще бъдат
представени и ще имат възможност да се запознаят с всички служители в
администрацията.
За сведение: Емил Николаев Кирилов е роден на 17.11.1961 г., завършил е
Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия.
Инженер е по автоматика, авиационно въоръжение и ракетна техника.
Работил в Министерството на отбраната като началник група в Авиобаза, старши
инженер в Авиобаза, заместник-началник щаб в Авиобаза, комендант на Русенски
гарнизон, както и в Община Русе – Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен
ред и сигурност“.
Росен Димитров Миланов е роден на 22.05.1966 г., завършил е СА „Д. А. Ценов“,
Свищов и е магистър по икономика на промишлеността.
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Работил е като началник ПТО в Общинско предприятие БКС, ръководител офис
в ТБ ОББ АД, ръководител участъци в „Пътно поддържане“ Бяла и като управител СМР
и РСМР в „Полис инженеринг“ ЕООД.
17. Поздравителен адрес от председателя на окръжен съвет Гюргево по повод 3
март
Доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе получи
поздравителен адрес от името на Мариан Мина, председател на Окръжен съвет Гюргево
по повод Националния празник на Република България.
По случай Националния празник на Република България, Окръжен съвет Гюргево
желае да Ви изкаже най-искрени и добри пожелания, като Ви пожелава щастие и
благоденствие!
Надяваме се, че нашите съвместни усилия ще доведат до изпълнението на
успешни проекти за общото благо на нашия регион.
Ние ценим изключителното сътрудничество, което сме постигнали и Ви
уверяваме в нашите най-добри намерения за бъдещото развитие на двустранните ни
отношения.
18. Обществен форум „с грижа за възрастните хора за активно дълголетие“
Днес, 24.02.2017 г. в РУ „Ангел Кънчев” се откри първият по рода си обществен
форум на тема „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“.
Организатори на събитието са Областният съвет на Български червен кръст,
Областна администрация и Областният консултативен съвет „Трета възраст“.
Форумът се провежда под патронажа на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен
управител на област Русе
Сред официалните гости бяха доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе, проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет „Ангел
Кънчев”, Раиса Синелникова, консултант на Швейцарски червен кръст по проекта на НС
на БЧК „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните
хора и защита на техните права“ и експерт социално направление в Международния
център „Йоханес Рау“, Минск, Беларус, експерти от Областна администрация Русе,
представители и членове на Областния съвет на БЧК, представители на Община Русе и
други заинтересовани страни.
Форумът бе открит от доц. Сашо Нунев от РУ „Ангел Кънчев“.
В своето приветствие, областният управител изрази удовлетвореност от това, че е
патрон на инициативата и благодари на инициаторите и доброволците, участвали в
реализирането на тази смела идея, като подчерта и безспорно голямото значение и
актуалност на темата. „Днешният форум е доказателство за това, че възрастните хора не
са пасивна част от обществото. Те имат своите желания, ценности, умения, опит и могат
да бъдат полезни в много области от обществения живот. Нещо повече – те могат да са
двигател там, където опитът има водещо значение“, каза още г-н Бурджиев. В края на
своето приветствие той изрази огромното си уважение и подкрепа към всички участници
във форума.
Началникът на отдел в Областна администрация Русе, г-жа Пенка Попова
презентира „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе“ в
частта ѝ относно грижата за хората от третата възраст.
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Събитието продължи с разглеждането и представянето на теми, свързани с
развитието на социалните услуги в област Русе, здравословният начин на живот на
възрастните хора и други.
Под формата на фокус групи участниците ще обсъждат идеи и добри практики в
три направления: здравни грижи, социални дейности и социално включване, като
форумът ще завърши с Обръщение на участниците с предложения за преодоляване на
бедността, превенция на социалното изключване и оказване на съдействие за активно
дълголетие на хората от третата възраст.
19. Комисията по заетост съгласува държавния план-прием за 2017/2018 г.
Днес, 24.02.2017 г., в зала „Свети Георги“ се проведе заседание на Постоянната
комисия по заетост, което беше председателствано от г-н Симеон Иванов, главен
секретар на Областна администрация Русе.
Основната тема от дневния ред беше проектът на държавен план-прием за
учебната 2017/2018 г.
В началото на заседанието, г-н Иванов обърна внимание на това, че проектът на
държавен план-прием по професии и специалности в Област Русе за 2017/2018 г. вече е
обсъден с директорите на гимназиите и училищата в Областната комисия по
образование и пазар на труда.
В изложението си г-н Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на
образованието Русе обърна внимание на процедурата по съставяне на план-приема и
благодари на училищните ръководства за активната и целогодишна работа при неговата
подготовка. Той отбеляза, че през тази година има два випуска, завършващи основно
образование – след седми и след осми клас. За да се гарантира правото на всички да
продължат образованието си, преструктурираният държавен план-прием и
предложенията на всички директори включват учениците от двата випуска.
Г-н Райнов поясни, че в проекта на държавния-план прием за учебната 2017/2018
г. са отразени всички заявки на работодателите, които отговарят на изискванията.
Съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за провеждане на обучение чрез
работа те имат сключени договори със съответните професионални гимназии.
Очакванията са държавният план-прием по професии и специалности, а така също и по
профили в голямата си част да бъде осъществен и новата учебна година да започне с
добре структуриран прием в училищата от област Русе.
Г-н Цветослав Димитров, началник на отдел „Инспектиране и организационнометодическа дейност“ представи подробни справки за броя и баланса на учениците от
област Русе, завършващи7 и 8клас през учебната 2016/2017 г. и приема през учебната
2017/2018 г.
По време на дискусията беше отбелязано, че Професионалната гимназия по
промишлени технологии „Атанас Буров“ Русе е първата професионална гимназия в
Европейския съюз, която през 1999/2000 г. е извършила професионално обучение на деца
със специални образователни потребности.
В заключение, членовете на Областната комисия по заетост съгласуваха
предложения държавен план-прием по профили и професии в област Русе и решиха да
се оформи надлежно и да се изпрати в Министерството на образованието и науката.
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20. Пролетен фестивал в Гюргево
На 27 февруари, в гр. Гюргево, по повод 1 Март, празника на Баба Марта, със
съдейстивето на Асоциация Еврорегион Данубиус, участие в Пролетния фестивал ще
вземе женска група за автентичен фолклор от с.Мечка, община Иваново.
Групата ще се представи с няколко народни песни и обичай за Баба Марта,
характерни за региона, а на публиката ще бъдат раздадени мартеници, лична изработка.
В рамките на двудневното събитие /27-28 февруари/, освен богата артистична
програма, е организирано изложение на мартеници и традиционни румънски продукти.
Празникът на Баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и носи
пожелание за здраве и плодородие в началото на новия цикъл в природата.
В Румъния мартеници се връзват на ръцете само на жените и малките деца, а
мъжете могат да носят мартеница само на скришно място, например в обувката.
Обичаят за връзване на Мартеница (усукани бяла и червена вълнени нишки) е
познат и в Молдова, Албания, Гърция, Република Македония и Сърбия.
21. Предстои работна среща между арендатори, авиатори и пчелари в Русе
На 28 февруари 2017 г., от 10:00 часа, в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация ще се проведе работна среща между арендатори, авиатори, пчелари и
представители на общините в Област Русе.
По време на срещата ще се обсъдят третирането на посевите с препарати и
вредното им въздействие върху пчелите, както и новата Наредба №13 от 26 август 2016
г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

22. Заседание на асоциацията на „ВИК“ ООД Русе
Днес, 28.02.2017г., от 11.00 часа в Областна администрация Русе се проведе
редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ООД Русе.
Заседанието се откри от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе и председател на Асоциацията по ВиК.
В хода на заседанието, с гласовете на всички присъстващи с право на глас
представители на членовете на общото събрание на Асоциацията по ВиК Русе бяха
приети единодушно решения, свързани със застъпените в дневния ред теми:
- отчет за дейността на Асоциацията през 2016 година;
- отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията през 2016 година;
- годишен финансов отчет на Асоциацията за 2016 година и приемане на бюджет
за 2017 г.;
- съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите,
изготвен от ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе, както и на план
за опазване на околната среда, изготвен от ВиК оператора и с предоставено становище
от РИОСВ Русе.
Присъстващите
бяха запознати с предстоящите непосредствени и подългосрочни задачи на Асоциацията, съобразно изискванията на Закона за водите и в
изпълнение на произтичащите от клаузите на договора с ВиК оператора задължения.

13

Гост на заседанието беше управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
гр. Русе, д-р инж. Сава Савов, който благодари на всички присъстващи за доброто
партньорство и работа през изминалата 2016 г.
Подчертано беше, че с извършените дейности през 2016 г. Асоциацията по ВиК и
оператора ВиК ООД Русе са единствените в страната, които са изпълнили изцяло и
навреме клаузите на сключения договор и в провеждането на реформата във водния
сектор.
В заключение, областният управител изрази увереността си, че: „постигнатите
решения ще имат своите благоприятни последици в развитието на дейността на
Асоциацията и на ВиК оператора, обслужващ територията на Русенска област, в
повишаване качеството на предоставяните услуги и не на последно място, в откриване
на възможности за работа по проекти, финансирани от европейските фондове“.
23. Обсъждат условията за гласуване на хората с увреждания
На 01.03.2017 г., от 10.00 ч., в зала „Свети Георги“ на Областна администрация
ще се проведе заседание на Областния обществен съвет за социално включване на хората
с увреждания в област Русе.
Ще бъдат представени резултатите от анкетно проучване мнението, нагласите и
предпочитанията на хората с увреждания в област Русе при упражняване правото им на
глас. Предвижда се да бъдат внесени разяснения относно възможностите за оказване на
съдействие съгласно изборното законодателство.
Представители на Областния информационен център ще презентират
възможностите за кандидатстване с проектни предложения със социална насоченост.
24. Работна среща на арендатори, авиатори, пчелари в Община Русе
Днес, 28.02.2017 г., в Областна администрация Русе, се проведе работна среща, на
която беше обсъдено третирането на посевите с препарати и вредното им въздействие
върху пчелите, както и новата Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване
на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина за провеждане на
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
Срещата бе председателствана от г-н Росен Миланов, заместник областен
управител на област Русе.
На нея присъстваха представители на Областна дирекция по безопасност на
храните Русе, Областна дирекция „Земеделие“ Русе, Национална служба за съвети в
земеделието, офис Русе, както представители на общини в област Русе, пчелари,
авиатори и арендатори.
Д-р Галина Георгиева, началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ и д-р
Николай Ненов, началник на отдел „Здравеопазване на животните“ запознаха
присъстващите с новите моменти в Наредба 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване
на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина за провеждане на
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
На срещата бяха взети следните решения:
Да се организира работна среща до края на месец март 2018 г., на която да
присъстват представители на заинтересовани страни в сферата на пчеларството с оглед
дискутиране на темата за синхронизиране действията при авиационните третирания за
ефективно опазване на пчелните семейства. При настъпила неотложна необходимост, да
се организира и проведена извънредна работна среща през настоящата година между
авиатори, арендатори, пчелари, представители на общините в Област Русе.
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