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1. Нов председател на окръг Гюргево
На 01.07.2016 г., в Окръжен съвет Гюргево се проведе среща по повод
избирането на г-н Мариан Мина за председател на Окръжен съвет Гюргево, след
провелите се на 05.06.2016 г. местни избори в съседна Румъния.
От българска страна в официалното посещение взеха участие доц.д-р Стефко
Бурджиев – областен управител на област Русе, двамата му заместници г-н Станимир
Станчев и г-н Валентин Колев и г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на
Асоциация Еврорегион Данубиус.
В началото на визитата г-н Мина представи г-н Ръзван Кук – новият
администратор на Окръг Гюргево и увери българската делегация, че ще има
приемственост в работата и партньорството между двете администрации за
надграждане на досегашните постижения.
От румънска страна присъстваха и г-н Нику Мардале и г-жа Мируна Дудъу –
Дирекция „Международно сътрудничество, стратегии и проекти“.
Председателят на Окръжен съвет Гюргево изрази надежда, че ще бъдат
одобрени максимален брой от внесените съвместни проекти по Програма Интеррег VAРумъния – България 2014-2020 г.
Участниците бяха единодушни по отношение на един от най-успешните
съвместни проекти, уникален модел на добра практика – Асоциация Еврорегион
Данубиус Русе – Гюргево.
Отчетени бяха и постиженията на Съвместната работна група от представители
на земеделието в Окръг Гюргево и Област Русе, побратимяването на общини, което
засилва усещането за изграден успешен екип от двете страни на Дунава.
В своето обръщение към румънските си колеги доц. д-р Бурджиев се обърна с
думите: „Окръг Гюргево и Област Русе пишат заедно една стара и ценна история, в
резултат на проекти, които подкрепиха развитието на двата региона и допринесоха за
по-доброто взаимно опознаване, укрепване на сътрудничеството и реализирането на
инвестиции от общ интерес“.
Той подчерта още, че общата ни българо-румънска граница и изграденото през
годините добро партньорство и приятелство е уникален модел за сътрудничество и
взаимопомощ.
Заместник областните управители г-н Станимир Станчев и г-н Валентин Колев
отправиха поздравления и пожелания за успешен мандат на г-н Мина и неговия екип, с
убедеността, че доброто сътрудничество ще продължи и ще се доразвие и в нови
трансгранични комисии.
В заключение областният управител отправи най-топли пожелания и от името
на жителите на област Русе и изрази своето уверение, че и в бъдеще връзките между
двата региона ще просперират за успешното развитие на нашите общности.
2. „Съюз на пенсионерите – 2004” област Русе проведе отчетно-изборна
конференция
На 02.07.2016 г., в Канев център на Русенски университет се проведе четвъртата
отчетно-изборна конференция на „Съюз на пенсионерите – 2004” област Русе, на която
беше отчетена дейността на организацията за периода от 2014 до настоящия момент.
Събитието уважиха г-н Валентин Колев – заместник областен управител на
област Русе, проф. Николай Михайлов – РУ „Ангел Кънчев”, г-н Цветан Минков –
председател на „Съюз на пенсионерите – 2004”, г-н Йордан Казаков, в качеството на
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председател на областната структура, представители на общинските организации на
съюза – Борово, Ветово, Сливо поле, Иваново и други.
Заместник областният управител поздрави участниците в конференцията и
връчи поздравителен адрес от името на доц. д-р Стефко Бурджиев – областен
управител на област Русе, в който се казва: „Вашата организация се отличава с активна
гражданска позиция и със своя дългогодишен опит е пример за бъдещите поколения
във формирането на ценности”.
В "Съюз на пенсионерите – 2004”членуват всички категории пенсионери, без
оглед на възраст, както и други граждани и граждански организации, които приемат
устава на съюза. Член е на Европейската пенсионерска организация, като активно
участва в нейната дейност.
3. Празник на рибата отпразнуваха в с. Батин
За поредна година местността „Калето” в с.Батин събра жители и гости на
община Борово в Празник на рибата, който е свързан с Деня на река Дунав ( 29 юни).
Събитието уважиха народните представители – Пламен Нунев и
Светлана Ангелова, доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе, г-н
Валентин Панайотов – кмет на община Борово, г-н Бахри Ефраимов – кмет на с. Батин
и домакин на празника, г-жа Бисерка Тодорова – председател на Общински съвет
Борово.
В своето приветствие към присъстващите, областният управител благодари за
изключителната чест да е част от Празника на рибата, съчетаващ в себе си фолклорните
традиции, природна красота и живописност.
Той отправи още пожелания за здраве и добро настроение на организаторите,
участниците и гостите на това уникално събитие.
Празничният ден беше изпъстрен с много песни и танци, изпълнени от
самодейци от община Борово.
Гостите и жителите на с. Батин имаха възможност да се насладят на красивата
гледка и да опитат от разнообразните рибни ястия, както и от известната за този край
рибена чорба.
4. По случай празника на МВР, поздравление от доц. д-р Стефко Бурджиев
Уважаеми служители на Областната дирекция на МВР Русе,
За мен е изключителна чест да Ви поздравя лично от свое име и от името на
Областна администрация Русе по повод 5 юли – Вашия професионален празник.
На тази дата през 1879 година Княз Александър Батенберг подписва Указ №1 за
създаване на Министерството на вътрешните работи, а от от 1992 година 5 юли е
официален празник на неговите служители.
Работата Ви като пазители на реда е изключително отговорна и натоварена,
изпълнена с много рискове и проблеми. Вашият професионализъм и себеотрицание, с
които пазите достойно и отговорно законността в държавата, гарантирайки
спокойствието и сигурността на гражданите, заслужават признателност и будят
възхищение.
Искрено вярвам, че и занапред ще изпълнявате безрезервно и всеотдайно дълга
си към обществото и умело ще опазвате и надграждате авторитета на институцията.
Пожелавам на всички Вас здраве, сили, бодър дух и нестихващ ентусиазъм за
справяне с ежедневните предизвикателства в нашето неспокойно време.
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С вяра и кураж продължавайте да защитавате общата ни мисия –
ДОБРУВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на Област Русе
5. Мерки за ограничаване на отрицателното въздействие на територията на
бившия КТМ
На 06.07.016 г.,от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
среща за осъществяване на отчет по изпълнение на набелязаните мерки за ограничаване
и минимизиране на отрицателното въздействие върху здравето на хората и
компонентите на околната среда на територията на бившия Комбинат за тежко
машиностроене.
Срещата беше водена от г-н Станимир Станчев – заместник областен
управителна област Русе. В присъствието на ръководствата на институции с отношение
към проблемите на КТМ – Екологично сдружение „Дунавски регион” Мартен и
представителите на фирмите, разположили дейността си в района на бившия
комбинат,се отчете изпълнението на предприетите действия към настоящия момент от
заложената програма с мерки.
В следствие на изготвените отчети (по темите докладваха РИОСВ, РЗИ и
Община Русе) стана ясно, че по всяка от точките се извършват предписаните действия.
Някои от дългосрочните мерки, все още не са напълно завършени, въпреки удълженият
индикативен срок за изпълнение.
Отчетоха се и заслугите на Областна администрация Русе в институционалната
подкрепа и съдействие, които оказва за разрешаването на проблемите, възникващи в
района на бившия КТМ.
Следващата среща ще се проведе в периода септември – октомври 2016г., когато
трябва да бъдат финализирани всички предписани дейности.
6. Заседание на Областния обществен съвет за социално включване на
хората с увреждания
На 07.07.2016 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе, се
състоя заседание на Областния обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания в област Русе (ООСВХУ). Срещата беше водена от г-н Станимир Станчев –
заместник областен управител на област Русе.
Г-жа Диана Николова – председател на ООССВХУ, представи целите,
дейностите, партньорите и екипите за управление по проект: фестивал „Светът е за
всички“.
Присъстващите се обединиха около решението през настоящата година
събитието да се проведе на 25 и 26 ноември, като заявки за участие ще се приемат до 30
септември.
Областният координатор на Съюза на инвалидите в България, г-жа Галина
Димитрова, запозна присъстващите с възможността за изплащане на целеви помощи за
придружители на трудноподвижни лица по чл. 53 от правилника за прилагане на Закона
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за интеграция на хората с увреждания. Г-жа Димитрова се ангажира да проучи опита на
област Пловдив в организирането на безплатни прегледи за установяване на
ортопедични проблеми при деца и възрастни и да съдейства тази добра практика да
бъде приложена при възможност и в област Русе.
Д-р Емил Кючуков, председател на УС на Сдружение „Здраве за всички“,
представи дейността на новооткрития Център за комплексно обслужване на хората с
увреждания с медицински изделия и помощни средства, както и методологията за
получаване им.
До края на месец октомври 2016 г. ще бъде организирана информационна среща
относно финансиране на проектни предложения от Агенцията за хората с увреждания.
7. Поход „По стъпките на Хаджи Димитър“
На 08 юли, от с. Новград, община Ценово стартира превърналият се в традиция
поход „По стъпките на Хаджи Димитър“. В рамките на три дни от 8 до 10 юли
участниците в него ще се движат по стъпките на четниците, стигайки до Бузлуджа.
За поредна година събитието се организира от Сдружението на областните управители
на Русенска област, Туристическо сдружение „Приста“ Русе, Областна администрация
Русе и с подкрепата на Община Ценово.
Уважението си към героичната ни история засвидетелстваха доц. д-р
Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе, д-р Петър Петров – кмет на
община Ценово, г-жа Диана Копчева – кмет на с. Новград и домакин на събитието,
кметове на населени места в община Ценово, г-жа Галина Георгиева – председател на
Общинки съвет Ценово, бивши областни и заместник областни управители на област
Русе,клуб „Родолюбие“ към Общинската организация на РСОСЗР в Ценово,
походници, жители и гости на община Ценово.
Пред паметника на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, разположен на брега на
река Дунав беше отслужена заупокойна молитва, бяха поднесени венци и цветя.
Кметът на с. Новград, г-жа Копчева поздрави присъстващите и направи кратка
ретроспекция на историческите събития, съпътстващи стъпването на български бряг на
четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър.
В своето обръщение към походниците, организаторите и гостите на събитието,
доц. д-р Бурджиев се обърна с думите: „Нека отново сведем глави в знак на почит пред
великите Хаджи Димитър и Стефан Караджа, да се преклоним и пред паметта на
хилядите знайни и незнайни сънародници, революционери и просветители, жертвали
живота си, за да пребъде България“.
Областният управител пожела на походниците слънчеви и изпълнени с
празнично настроение дни по време на похода, както и да не забравят идеалите и
ценностите, завещани от националните ни герои.
8. Заседание на комисията по безопасност на движение по пътищата
На 08.07.2016 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе се състоя
заседание на Областната комисия по безопасност на движение по
пътищата.Заседанието беше председателствано от г-н Валентин Колев – заместник
областен управител на област Русе.
Всички разисквания по дневния ред бяха свързани с актуализация на Областната
стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Област Русе (2012
– 2020 г.), отчет за напредъка по нейното изпълнение през 2016 г. и включване на нови
мерки за 2017 г. Бяха разгледани предложения на БЧК – Русе.
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По първа точка от дневния ред беше прието решение – сектор пътна полиция на
ОД на МВР – Русе, два пъти в годината ( на 6 месеца) да предоставя данни за
състоянието на пътно – транспортните произшествия и пътния травматизъм, като тези
данни 10 дни след получаването им ( за първото полугодие) и до месец Април ( за
предходната цяла година) да бъдат оповестявани на интернет страницата на Областна
администрация Русе.
По втората точка от дневния ред беше съобщено, че по-голямата част от
структурите са предоставили свои отчети за изминалия период, като беше взето
решение след получаване на всички доклади да бъде изготвен обобщен такъв, който
също да бъде публикуван на интернет страницата на Областна администрация Русе.
По точка трета, след направените разисквания, изказаните съображения и
мнения, бяха приети решения във връзка с направените предложения от председателя
на областния съвет на БЧК Русе – Руденко Йорданов, за промени в отделни текстове на
закони, свързани с безопасността на движението.
В хода на заседанието, част от присъстващите се изказаха по темата относно
нерегламентираните „гонки“, които застрашават безопасността по пътищата и
възможните мерки за недопускане на такива прояви.
Обсъден беше и проблемът за задръстванията, които се образуват на кръговото
кръстовище на Дунав мост – Русе, както и причините за тях и необходимите действия,
които да се предприемат в пиковите часове от деня.
9. Посещение на делегация от район Тараклия
На 08.07.2016 г., г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на
област Русе прие делегация от Тараклия, Република Молдова.
Целта на срещата беше да бъдат развити и надградени партньорските отношения
между област Русе и район Тараклия.
Делегацията от Молдова беше водена от Кирил Татарлъ – председател на
Тараклийски район. В срещата участваха още г-н Петър Бритков – земеделски
производител от Тараклия, както и представители на бизнеса в Русе.
Заместник областният управител поздрави гостите и подчерта, че доброто
сътрудничество трябва да продължи и в бъдеще. Той презентира икономическите,
културните и образователни възможности, които дава област Русе.
От своя страна, г-н Татарлъ в кратка ретроспекция запозна българските
представители с Тараклия.
Г-н Станчев пое ангажимент да съдейства за осигуряване на художествена
литература и учебници на български език, които да могат да бъдат използвани от
бесарабските българи в Тараклия, както и да бъдат организирани последващи срещи с
експерти от двете страни в областта на образованието, селското стопанство и
културата.
Подчерта се, че тези партньорства са стъпка към съхраняване на традициите и
българския дух.
10. С послание за обединение завърши традиционният областен поход
Тридневният поход „По стъпките на четата на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа“ за четвърти пореден път завърши на историческия връх Бузлуджа, където
през юли 1868 година се извършва последния акт на разигралата се кървава драма.
Драма, която привлича вниманието на стара Европа. Драма, която със своя пушечен
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гръм възвестява на света, че българският народ е развял решително знамето на
свободата.
Емоционалното стартиране на похода до с. Новград вдъхнови участниците в
него. По-запознатите през цялото време предаваха на начинаещите походници известни
тям исторически факти и събития, като тези, че и двамата воеводи са родени през май
1840 година – Хаджи Димитър в Сливен, а Стефан Караджа в с. Ичма, Ямболско. И
двамата изучават и са горещи привърженици на четническата тактика на Георги Сава
Раковски. Хаджи Димитър е бил през 1863 г. знаменосец в дружината на Панайот
Хитов, а Стефан Караджа е участвал в легията в Белград и се познава лично с Васил
Левски. И двамата участват и ръководят поотделно и заедно чети, които няколкократно
преминават в България през р. Дунав. Последното общо дело на двамата велики
българи е пример с историческо значение за героизъм. През месец юли 1868 година, те
и тяхната чета водят поредица от сражения от Дунава до Балкана и трасират пътя на
последвалите ги по-късно борци за народна свобода.
Цветя на признателност бяха поднесени на паметници и паметни плочи по пътя
на четата – в селата Новград, Хаджи Димитрово и Карайсен. Много често в очите на
походниците можеха да се видят сълзи на признателност пред героизма на двамата
смели воеводи, останали завинаги само на 28 години.
Организаторите на събитието получиха няколко поръчения от участниците в
него. Отчитайки голямото историческо значение на похода, беше предложено той да се
включи в годишната програма на туристическо дружество „Приста“ и постепенно да се
разшири в събитие с регионален и национален характер. Базирайки се на твърденията
на местните жители, че знамето на четата е осветено в църквата на с. Хаджи
Димитрово, беше изразена тревога от състоянието на последната и желание за нейното
спасяване чрез извършване на спешни и неотложни ремонтни и възстановителни
дейности.
Както при стартирането, така и в самия край на похода, участниците в него бяха
емоционално подкрепени от доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на Област
Русе. Един от постоянните участници в похода, учителят по български език, Иван
Кънчев, му предаде 2 авторски тематични стихотворения – Признателност (юли 2015
г.) и По пътя на четата(8 юли 2016 г.), написани по време на участието му в походите.
Организаторът на участниците в похода от гр. Борово и Секретар на
туристическо дружество „Белите брези“ – Здравко Иванов изненада приятно Русенския
Губернатор с безценен символичен дар, донесен от далечното украинско село Мало
Перешчепино, намиращо се на 13 километра южно от град Полтава.Подавайки му
пръст от гроба на мъдрия български владетел хан Кубрат, Здравко се обърна към г-н
Бурджиев с думите: „Кубрат безспорно е от най-значимите личности в българската
история, най-вече с обстоятелството, че обединява прабългарите и първи дава тласък на
бъдещата трайна българска държавност, изразила се впоследствие в съществуването на
Дунавска и Волжка България. Предавам Ви тази пръст с дълбокото съзнание, че
обединението на българите е важно както при хан Кубрат, така и днес. Днес когато
почитаме подвига и саможертвата на Хаджи Димитър, Стефан Караджа и четниците,
ние участниците в настоящия поход призоваваме Вас и всички управляващи – нека се
обединим, нека заедно да мислим, творим и работим за милото ни Отечество“ .
Г-н Бурджиев прие символичния подарък и увери присъстващите, че разбира
неговото послание. Той обеща да организира и да подкрепя такива обществено-полезни
инициативи, които съхраняват историческата народна памет и я предават от поколения
на поколения. Сподели, че традиционният вече поход „По стъпките на четата на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа“ се организира в партньорство между Сдружението на
бившите областни управители, Областна администрация и Туристическо дружество
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„Приста“. Това партньорство е едно добро начало, което предстои да се развие и
обогати и е доказателство за добро намерение и желание за спазване на Крумовите
завети, за обединяване в полза на общите човешки ценности.
12. Представиха пред академична делегация от Узбекистан иновативни
проектни идеи
На 12.07.2016 г., представители на академични институции от Узбекистан
посетиха Областна администрация Русе. Делегацията, представена от д-р Свилен Кунев
и д-р Ирина Костадинова от РУ “Ангел Кънчев“, беше приета от доц. д-р Стефко
Бурджиев – областен управител и г-н Валентин Колев– заместник областен управител
на област Русе.
Гостите от Узбекистан, водени от доц. д-р Аслитдин Низамов – Бухарски
инженерно-технологичен институт са на учебно посещение в Русенския университет по
проект MATcHES (програма ТЕМПУС), който има за цел модернизиране на висшите
учебни заведения в Узбекистан в съответствие с Европейските реформи, насочени към
икономика, базирана на устойчивост, знание и иновации.
На вниманието на академичната делегация, експерти от администрацията,
представиха три от проектите, които Областна администрация Русе подготвя за
кандидатстване по релевантни донорски програми или вече са в процес на оценка, а
именно – „Подобряване на транспортната достъпност на гр. Русе чрез изграждане
на градска железница,свързваща централната градска част с района на бившия
Комбинат за тежко машиностроене, Източна и западна промишлени зони, Безмитна
зона и Индустриален парк Русе“; „Зелени пътни коридори за два трансгранични
национални парка – Парк „Русенски Лом“ – Парк „Комана“ и „Демонстрационно
селище с нулеви въглеродни емисии“.
Гостите бяха впечатлени от предоставената им информация и подчертаха, че
подобни иновативни идеи могат да бъдат интегрирани успешно и при тях.
Те споделиха още, че към областните управители в Узбекистан функционират т.
нар. „Центрове за наука“, които осъществяват връзка с висшите учебни заведения,
подкрепят и стимулират научно-изследователската дейност.
В знак на благодарност за проявеното гостоприемство, доц. д-р Стефко
Бурджиев получи тюбетейка и сувенири, характерни за Узбекистан.
Областният управител изрази своята надежда, че тази първа среща ще се
превърне в традиция за двете страни.
13. 148-та годишнина от слизането на четата на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа
С пищно тържество беше отбелязана 148-та годишнина от слизането на четата
на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на българския бряг на река Дунав, вчера вечерта
в с. Новград, община Ценово.
Сред официалните гости на събитието бяха народните представители от 19-ти
МИР Пламен Нунев и Светлана Ангелова, областният управител на Област Русе доц. др Стефко Бурджиев, кметът на Община Ценово д-р Петър Петров, кметът на село
Новград г-жа Диана Копчева, кметове на съседни общини, кметът на румънската
община Валя Драгулуй, председатели на общински съвети, общински съветници и др.
Празничната програма премина с много песни и танци, които създадоха добро
настроение за гостите и жителите на Новград. Участие взеха оркестър „Фаворит“,
малката Симона Иванова и местни самодейни състави. Патриотично настроение
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предадоха и представителите на национално дружество „Традиция“, облечени в
четнически униформи.
Тържествената част беше открита от кметът на населеното място г-жа Диана
Копчева.
Приветствени слова произнесоха доц. д-р Стефко Бурджиев – областен
управител на област Русе и д-р Петър Петров – кмет на Община Ценово.
В своето обръщение към присъстващите, областният управител с чувство на
гордост припомни, че националните ни герои, поемайки пътя към безсмъртието са се
превърнали в пример за подражание за поколения българи.
С едноминутно мълчание беше отдадена почит към хилядите знайни и незнайни
национални герои, посветили живота си за свободата на майка България.
Честванията завършиха с тържествена заря-проверка и светлинно шоу.
14. Празник на гражданска защита
По случай 18 юли – Ден на гражданска защита, областният управител на област
Русе изпрати поздравителни адреси до Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – МВР, както и до регионалното ѝ звено в Русе.
В поздравителния адрес на доц. д-р Стефко Бурджиев се казва: „За мен е чест и
истинско удоволствие да поздравява Вас и служителите от поверената Ви дирекция
по повод 18 юли – Ден на гражданска защита!
Преминавайки през много етапи, организацията успява да докаже
професионализма и изключителната роля, която има в защитата на населението при
различни видове природни и технологични опасности.
Като човек, който е свързан емоционално и професионално със системата,
искам да изразя своето уважение и респект от себеотрицанието, отговорността и
усилията, които полагат ежедневно служителите, изпълнявайки своята
високохуманна мисия.
Поставени пред новите предизвикателства на нашето неспокойно време,
обусловени от нарастващите природни, технологични и предизвикани от човека
бедствия, продължавате с вяра и висок дух да служите на хората. Оценявайки
значимостта на професията и риска, който поемате, за да опазите човешкия живот,
приемете искреното ми възхищение и благодарност!
Пожелавам крепко здраве, лично щастие, вяра и хъс, с които да изживявате
всеки нов ден!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“
За информация: На 18 юли 1936 г. с Указ № 310 цар Борис ІІІ утвърждава
Наредба-закон за противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство
България.
С Решение № 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 година денят на
утвърждаването е обявен за професионален празник на служителите от тогавашната
„Гражданска защита”. По този начин се отдава полагащото се значение на
приемствеността и приноса в развитието на защитата на населението при различни
видове природни и технологични опасности, преминала през различни етапи, чрез
специализирани структури с различна подчиненост и наименования.
На 1 януари 2011 г. се създава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита
на населението" към МВР, която обединява Главна дирекция "Гражданска защита" и
Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване".
Наред с Професионалния празник 14 септември (датата, на която през 1905 г. е
учредено първото професионално обединение на пожарникарите в България),
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служителите от ГДПБЗН, както и ветераните от „Гражданска отбрана” и „Гражданска
защита” почитат 18 юли - Ден на „Гражданска защита”.
15. Благотворителна изложба в Русе
На 18.07.2016 г., в град Русе се откри благотворителна изложба под мотото
„Това съм аз – все още дете, а това е моят живот!“. Изложбата е реализирана от
сдружение „Еквилибриум” и част от кампания за превенция на ранните бракове „Животът от двете страни на фотообектива“. Мисията на начинанието е да се създаде
„пътуваща“ изложба в малките населени места в област Русе.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе поздрави
организаторите на изложбата и се обърна специално към младите участници като ги
посъветва да изживеят пълноценно своето детство и да не сключват брак на прекалено
ранна възраст. Да градят смело своето бъдеще, да продължават своето образование, да
вярват в себе си и да не спират да търсят реализация.
Г-н Станчев беше първият, който остави своето послание върху хартиена бяла
лястовица като своеобразен символ на позитивната промяна.
Той също така използва случая, за да пожелае на всички присъстващи много здраве и
успех в бъдещите начинания.
16. Домашното насилие се превръща в „социален“ феномен
На 22.07.2016 г., в град Русе се проведе кръгла маса по проект „Оптимизиране
прилагането на законодателството за защита от домашното насилие в област Русе“.
Негова основна цел е да се приложат механизми за гарантиране на равнопоставеността
на половете в семейната система и да се популяризира прилагането на Закон за защита
от домашното насилие чрез въвеждане на консултативни процедури за пострадали от
домашно насилие и извършители на насилие. Проектът е реализиран съвместно от
Сдружение „Център Динамика” и Областна служба „Изпълнение на наказанията”,
сектор „Пробация” – Русе, с асоцииран партньор Областна администрация – Русе.
В събитието участваха Станимир Станчев – заместник областен управител на
Област Русе, Деана Димова – управител на Сдружение „Център Динамика”, Геновева
Тишева – председател на „Алианс за защита от насилие, основано на пола“, Ивайло
Йосифов – съдия в Районен съд Русе, както и представители на заинтересовани
институции, медии и неправителственият сектор.
В началото на кръглата маса беше прочетен поздравителен адрес от евродепутата г-жа
Мария Габриел.
Заместник областният управител се обърна към организаторите и участниците с
думите: „Искам да изразя своята удовлетвореност, че имам възможност да участвам в
заключителната кръгла маса по този проект. Домашното насилие е явление, което често
остава скрито и през последните години се превръща в „социален“ феномен. Феномен,
който оставя последици не само върху жертвите, но и върху техните семейства и
техните деца. Това са теми, които трябва да бъдат за нас като общество, поставени на
дневен ред.“
Г-н Станимир Станчев призова всички ресурси да бъдат съсредоточени върху
превенцията от домашното насилие и увери, че Областна администрация Русе ще
работи активно за решаването на този значим проблем.
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17. Инспектирането на интерконектора при гр. Мартен
На 23.07.2016 г., министрите на енергетиката на България и Румъния,г-жа
Теменужка Петкова и г-н Виктор Влад Григореску провериха хода на изграждане на
участъка под река Дунав от интерконектора България – Румъния. Те посетиха
работната площадка в гр. Мартен.
Участие в обиколката взеха доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на
Област Русе, г-н Пламен Нунев – народен представител от 19 МИР, инж. Димитър
Наков, зам.-кмет по устройство на територията на Община Русе, както и други
заинтересовани страни.
Проектът „Междусистемна газова връзка България – Румъния“ се изпълнява
съвместно от газопреносните оператори на двете държави – „Булгартрансгаз“ ЕАД –
България и Националната газопреносна компания СНТГН „Трансгаз“ С.А. – Румъния.
За реализацията на проекта е отпусната безвъзмездна финансова помощ по
"Европейската енергийна програма за възстановяване" от 9.9 млн. евро.
18. Дирекция „Жандармерия“– Професионалния празник
На 26 юли отбелязваме Професионалния празник на служителите от дирекция
„Жандармерия“.
На този ден през 1881 г. с указ на княз Александър Батенберг е приет
Привременен устав за устройството на жандармерията.
До септември 1944 г. службата е разформирана и възстановявана три пъти. От
1948 до 1961 г. службата съществува като Вътрешни войски – формирана по съветски
модел.
През 1985 г. е създадена Национална служба Вътрешни войски, като обновена
структура за осигуряване на вътрешния ред. Със Закона за МВР от 1997 г. Национална
служба Вътрешни войски е преобразувана в Национална служба Жандармерия, като
специализирана охранителна и оперативно-издирвателна служба на МВР за охрана на
стратегически и особено важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи,
охрана на обществения ред и борба с престъпността.
От 1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана.
По случай Празника, областният управител на област Русе изпрати
поздравителен адрес до старши комисар Красимир Добрев – директор на Дирекция
„Жандармерия“.
В поздравителния адрес на доц. д-р Стефко Бурджиев се казва:„За мен е чест да
поздравя Вас и служителите от поверената Ви дирекция по повод 26 юли –
Професионалния празник на жандармерията!
През 1881 г., с указ на княз Александър Батенберг, е приетo фактическото
учредяване на жандармерията. Преминавайки през различни етапи в своето развитие,
тя се утвърди като структура с изключително важна роля в овладяване на кризисни
ситуации, възстановяване и поддържане на обществения ред при масови безредици и
гарантиране на вътрешната сигурност.
Оценявайки значимостта на професията и ежедневните рискове, пред които е
изправено съвременното ни общество, приемете искреното ми възхищение и
благодарност за професионализма, отдадеността и упоритостта, които проявяват
жандармеристите при изпълнение на служебния си дълг!
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Поднасям искрените си пожелания за крепко здраве, щастие, сполука в личните
начинания и непоколебима воля за преодоляване на предизвикателствата в нашето
неспокойно време!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“
19. Работна среща относно Музея на транспорта
На 26.07.2016 г., в Областна администрация Русе се проведе работна среща по
въпроси свързани с бъдещата дейност на Музея на транспорта в град Русе, неговото
състояние, статут и перспективи за развитието му.
В работната среща взеха участие г-н Стефко Бурджиев – областен управител на
област Русе, г-н Пламен Стоилов – кмет на Община Русе, г-н Димитър Костадинов управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, г-н Николай Ненов – директор на
Регионален исторически музей Русе, г-н Свилен Гърдев – ръководител на „Пътнически
център“ – Русе, г-н Савадор Ганчев – ръководител на регионален център Горна
Оряховица, г-жа Нели Миткова - директор на дирекция „Икономика и управление на
собствеността“ към Община Русе, г-жа Ива Чавдарова – началник отдел “Култура” към
Община Русе, както и експерти от Областна администрация Русе.
Г-н Бурджиев благодари на всички участници за присъствието и даде на думата
на г-н Костадинов, който разясни, че Музея на транспорта, няма статут на музей, а на
актив в "БДЖ Пътнически превози". С цел оптимизиране дейността на единствения в
България музей на транспорта, управителя на „БДЖ – Пътнически превози”, представи
варианти за неговото бъдещо стопанисване. Община Русе и "БДЖ Пътнически
превози" трябва да решат дали това да стане съвместно помежду им, чрез създаване на
нов юридически субект с нестопанска цел или музея да се прехвърли изцяло на
общината. Болшинството от присъстващите подкрепят идеята за съвместно управление,
тъй като при този вариант, "БДЖ Пътнически превози" ще поддържа и подменя
периодично експозициите, за да се поддържа интереса на посетителите.
Областният управител, увери присъстващите в подкрепата, която ще окаже
Областната администрация в координирането на действията на двете страни, за да се
защити обществения интерес.
В резултат на ползотворната дискусия се взеха следните решения: да се
сформира съвместна работна група между Областна администрация Русе и
Община Русе,за са се проучи аналогичен опит, на подобно съвместно
сътрудничество и да се подготвят проекти за устав и учредителен акт.
Следващата работна среща е планувана за месец Септември, където всички
страни ще представят направените анализи и предложения.
20. Заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група
Преди заседанието на Съвместната българо-румънска земеделска работна
група,по инициатива на Областния управител, доц. д-р Стефко Бурджиев, се проведе
съвещание между институциите за опазване на околната среда в Русе и Гюргево,
представлявани от техните директори. Отчете се, че в двете страни действат различни
относими норми в законодателството, според които в България паленето на стърнища е
абсолютно забранено, а в Румъния се допуска след разрешение от няколко институции
и то в определени случаи. Беше постигнато споразумение за тясно сътрудничество и за
своевременно съвместно информиране, както и за предприемане на спешни мерки за
преодоляване на негативните за чистотата на въздуха последствия.
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Съгласно предварително обявения дневен ред, г-н Станимир Станчев, заместник
областен управител и неин заместник-председател откри заседанието на работната
група. Той поздрави присъстващите и представи г-н Ръзван Кук – новия администратор
на Окръжен съвет Гюргево, който поема и председателството на работната група. В
словото си, г-н Станчев изрази очакване, че новото попълнение на групата ще донесе
свежи идеи и ще предложи нови теми, които да обогатят дейността ѝ. Представени бяха
двете делегации, включващи земеделски производители и институции, работещи в тази
сфера.
Г-н Кук сподели, че е информиран за добрата вече 6 годишна работа на групата
и счита, че това е една много добра практика, която няма аналог по цялото протежение
на река Дунав. Според него за успеха на бизнеса е важно привличането на европейски
средства, които да се реализират максимално ефективно и допълни: „Заедно и само
заедно ще бъдем успешен екип. Имате моето благоразположение и съм сигурен, че
съвместните ни усилия ще се увенчаят с успех“.
Много голям интерес, както в теоретичната така и в практическата част
предизвика представянето на фирма „Сафари - М” ЕООД, собственикът на която г-н
Пламен Генчев е един от успешните арендатори в Русенска област.
Фирмата е стартирала своята дейност през 1996 г. с 1600 дка от Държавен
поземлен фонд. В момента обработва 24 000 дка в община Сливо поле.
Има собствен сондаж за поливане на отглежданите земеделски култури. Напоява
близо 1500 дка царевица с отлични добиви, в т.ч. с лентови дъждовални машини.
При демонстративната обиколка, г-н Кук сподели, че съставът на днешната
делегация не е случаен, че всички са заинтересовани от добрата практика и след
днешното посещение са твърдо решени да я заимстват и приложат в техните ферми и
кооперации.
В края на срещата участниците се съгласиха с г-н Генчев, че „Земеделие без
напояване е обречено на тежка битка с климатичните промени и загубата почти
сигурно ще бъде за човека”.
Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Окръжен съвет
Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнес Център
„Данубиус“.
21. Изнесена приемна на областния управител в Щръклево
На 28.07.2016 г., от 16.00 ч. в пенсионерския клуб на с. Щръклево, община
Иваново се проведе поредната открита приемна на областния управител доц. д-р
Стефко Бурджиев, за жителите на цялата община.
В приемната взеха участие още г-н Станимир Станчев – заместник областен
управител на област Русе, г-жа Цветелина Михайлова – кмет на с. Щръклево и домакин
на срещата, кметове на населени места, експерти от Областна администрация Русе,
както и жители на общината.
Изнесените приемни на областната управа дават възможност на хората да
поставят въпроси, изкажат мнения и отправят препоръки по обществено значими теми,
касаещи населеното място, общината и областта като цяло.
Областният управител се обърна към присъстващите с думите: „Радвам се, че
съм сред Вас и от това как изглежда клубът, в който се намираме“.
Доц. д-р Стефко Бурджиев акцентира, че смисълът на тези срещи по общините
е свободно да се разговоря с хората, да бъдат споделени проблемите, които те имат при
взаимоотношенията си с държавата.
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„Правомощията на областният управител са ограничени, но с чувство на
добронамереност, може да си помогнем взаимно“, каза още губернаторът.
Кметовете споделиха своите притеснения и потърсиха съдействието на
областния управител за разрешаването на някои проблеми, касаещи съответните
населени места – преустановяване на субсидирането на автобусната линия Кошов –
Червен – Табачка; състоянието на жп спирката при с. Кошов и необходимостта от
осигуряването на навес или заслон за пътуващите, особенно през зимните месеци;
почистването на отсечката на третокласния път на територията на община Ветово,
пътния участък Нисово – Кацелово; липса на пътна маркировка в участък гара
Долапите до Стълпище (такава не е полагана от четири години), както и при
възможност, подсигуряване на професионално оборудване за кухните от социалния
патронаж.
Областният управител пое ангажимент да се запознае с всеки един от
поставените въпроси и да бъдат предприети мерки за тяхното разрешаване.
В края на срещата той прикани кметовете по населени места да бъдат поaктивни и преди провеждането на съответните приемни да информират жителите на
общините, за да участват повече хора и да се чуят повече.

15

7000, гр. Русе, пл. „Свобода” 6, ет. 4 и 5.
тел. 082812223, факс: 082 820092
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