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1. Повишен риск от опасни явления
Във връзка с поройните дъждове на територията на областта, областният
управител инспектира на място кризисната ситуация в най-сериозно пострадалите
общини. Той се срещна с кметовете на Ценово, Долна Студена, Беляново и
Борово.
Сред най-потърпевшите е община Ценово, където на места реколтата от
слънчоглед и сладка царевица е унищожена на повече от 50%. Г-н Григоров пое
ангажимент да разговаря с Министерство на земеделието за осигуряване
компенсация на производителите. Благодарение на синхрона на работата между
кмета на Долна Студена и областния управител на Русе, екипите на Енерго-Про
отреагираха своевременно и отстраниха повредите по електропреносната система
на Долна Студена.
Галин Григоров се срещна и със земеделски производители, чиито посеви
има опасност да бъдат залети, поради преливане на дере в близост до с.
Босилковци. В тази връзка той инициира провеждането на среща с Напоителни
Системи, така че в бъдеще да бъдат сведени до минимум евентуални последствия
от подобни явления. Областният управител проведе среща и с кмета на Борово
като на място беше информиран за предприетите действия по възстановяването
на енергоподването в населеното място.
Г-н Григоров поддържа постоянен контакт с Министерски съвет,
кметовете на населени места от региона, регионална дирекция ПБЗН, ВиК и
Енерго-Про, като при влошаване на ситуацията ще бъдат предприети всички
необходими мерки.
Към момента на територията на областта пътната обстановка е усложнена,
населени места без вода няма, а без електроснабдяване са повечето населени
места от община Две могили, Полско Косово, Стърмен и Батин.
2. Добри практики в областта на антикорупцията ще споделят румънски
експерти
По инициатива на Областна администрация Русе и Асоциация
„Прозрачност без граници“ се организира информационна среща, която ще се
проведе на 04.07.2017 г. (вторник) от 14.00 часа в Зала 1 на Областна
администрация Русе.
Експерти от Асоциацията ще предложат на вниманието на членовете на
Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение
информация относно Инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“,
както и основни резултати и изводи от Индекса за 2016 за Община Русе. В рамките
на срещата ще бъде обсъдена и пътна карта за развитие на местната система за
почтеност в Област Русе – добри практики и перспективи.
По предложение на г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на
Асоциация Еврорегион Данубиус, в срещата ще участват представители на
румънски институции, които ще споделят своя опит и информации, касаещи
изпълнението на Националната Стратегия за Антикорупция в Румъния, добри
практики и резултати. То е в контекста на подписаното Споразумение за
сътрудничество между Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево
за програмния период 2014 – 2020, със съдействието на Еврорегион Данубиус.
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3. „Интегрирани интервенции за заетост в транс-граничния регион Гюргево –
Русе“
Екип на Областна администрация – Русе организира днес
пресконференция за публично представяне на стартиращия проект 16.4.2.036
„Интегрирани интервенции за заетост в транс-граничния регион Гюргево – Русе
(MOBGIRU), финансиран по програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria,
приоритетна ос 4: A skilled and inclusive region. Водещ партньор е Румънски
червен кръст – клон Гюргево, а от българска страна участват Областна
администрация – Русе и Българска академия на науките - София.
Събитието се проведе от 10.00 ч. в Канев център. Сред присъстващите над
30 гости и участници бяха представители на държавни и обществени институции,
сдружения и организации, работещи в областта на квалификацията на човешките
ресурси, повишаване на заетостта и подобряване състоянието на пазара на труда
в региона.
От името на областния управител на Областна администрация – Русе
приветствие поднесе зам. областният управител г-н Свилен Иванов. Бяха
представени и партньорите по проекта - Румънски червен кръст – клон Гюргево и
Българска академия на науките – София, чиито представители отговаряха на
поставени от присъстващите журналисти и гости въпроси. В знак на уважение и
благодарност за добрите партньорски отношения, господин Мариан Мачелару,
председател на Гюргевския червен кръст получи плакет на Областен управител
на област Русе.
Проектът е с времеви хоризонт от 18 месеца (до октомври 2018 г.) и е
насочен към повишаване на интеграцията на транс-граничния регион в областта
на заетостта и трудовата мобилност. Това ще бъде постигнато в две фази:
В първата фаза ще се извърши анализ за идентифициране на мерки,
подобряващи взаимовръзката между индивидуалните умения, образованието,
потенциалът за заетост и възможностите на трудовия пазар в региона Гюргево –
Русе. Като следствие от анализа ще бъдат дефинирани нуждите от подкрепа и
набор от индикатори, засягащи информационни потребности; консултиране и
обучение; специфични методи за увеличаване на заетостта сред неактивното
население на пазара на труда; отрасли и сектори с приоритетно бизнес развитие;
силни и слаби страни на трудовия пазар. В резултат, ще бъдат изградени два
Регионални ресурсни центъра за заетост (RRCE) – един в Гюргево и един в Русе.
Във втората фаза на проекта 500 души ще получат достъп до програма от
консултантски услуги на Регионалните ресурси центрове за заетост като след това
250 от тях ще бъдат включени в обучителни курсове, за да адаптират своята
квалификация към нуждите на пазара на труда. Акцент ще се постави върху
курсове по предприемачество, английски език и компютърни умения.
С оглед повишаването нивото на мобилност ще бъдат организирани два
семинара за срещи с работодатели и ще бъде изградена софтуерна платформа,
способстваща трудовата мобилност в транс-граничния регион Гюргево - Русе.
4. Областният управител предприема мерки за справяне с кризисни ситуации
Областният управител г-н Галин Григоров предприе спешно посещение на
района около село Караманово поради интензивните наводнения. Обстановката
към момента е изключително усложнена. Залети са над 5000 дка. земеделска земя
и множество стопански дворове. Има опасност да бъде удавен и добитъка на
местното население, ако продължи преливането на р. Студена и рибарниците от
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Хаджи Димово. Също така е залят е пътя между Караманово и Вардим.
Движението по участъка е временно преустановено.
Областният управител координира на място действията между всички
институции – „Гражданска защита“, община Ценово, „Напоителни Системи“ и
Областно пътно управление.
Г-н Григоров поддържа постоянен контакт с Министерски съвет и
службите от региона, така че при нужда да бъдат предприети всички необходими
дейности.
5. В Русе български и румънски експерти дискутираха за антикорупцията
На 04 юли 2017 г. се проведе информационна среща, организирана по
инициатива на Областна администрация Русе, Асоциация „Прозрачност без
граници“ и със съдействието на Лили Ганчева, изпълнителен директор на
„Еврорегион Данубиус“.
На срещата беше поканена и участва румънска делегация, водена от г-н
Нику Мърдале, координатор за изпълнение на Националната стратегия за
Антикорупция в Окръжен съвет Гюргево, а основни докладващи бяха комисарите
Мариус Гаврила и Петрика Кълкъй от Окръжна служба за Антикорупция –
Гюргево и Михаела Кристя, обществен мениджър в Окръжен съвет Гюргево.
Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ беше ръководен от
изпълнителния ѝ директор г-н Калин Славов, който представи своите колеги –
Катя Христова, водещ експерт, Ваня Нушева, програмен директор и Екатерина
Каменщик, програмен координатор.
Модератор на срещата беше г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе, а в нея взеха участие още членовете на Областните
обществени съвети за прозрачност и гражданско наблюдение и за превенция и
противодействие на корупцията Русе.
Румънските гости представиха информация за изпълнението на
Националната Стратегия за Антикорупция в Румъния и споделиха добрите
практики за превенция и борба с корупцията на ниво местна власт. Те отбелязаха,
че вече седма година развиват съвместна дейност, регламентирана в протокол
между Главна дирекция за Антикорупция и Окръжен съвет Гюргево.
От своя страна, представителите на Асоциация „Прозрачност без граници“
презентираха инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“ и
запознаха присъстващите с основните резултати и изводи от Индекса за 2016 г. в
Община Русе.
Разглежданите теми, предизвикаха оживена дискусия и на зададените
въпроси, отговориха румънските гости и експертите от София. Ръководителите
на екипите, участващи в срещата се обединиха около мнението за полезността на
форума.
Инициирано беше предложение за включване на клауза към действащо
Споразумение между Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево за
периода 2014-2020 г. за реализиране на съвместни инициативи, подпомагащи
превенцията и противодействието на корупцията в двата региона.

5

6. Класиране на кандидатите за членове на съвет на децата към ДАЗД
Приключи областното класиране на кандидатите за членове на Съвета на
децата към Държавна агенция за закрила на детето. Комисия в 7-членен състав
разгледа формулярите за кандидатстване на заявилите желание за участие деца.
В направление „Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно
чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, и/или
детски/младежки съвети, парламенти и др.“ класирането е както следва:
Първо място – Милена Миленова Петкова от СУ „Възраждане“, гр. Русе;
Второ място – Анита Цветелинова Желева от ПГО „Недка и Иван
Лазарова“, гр. Русе;
Трето място – Мълвина Димитрова Димитрова от СУ „Христо Ботев“, гр.
Русе;
В направление „Индивидуални кандидатури“ класирането е следното:
Първо място – Йордан Николаев Ганев от СУ „Панайот Волов“, гр. Бяла
Второ място – Виктория Яворова Янева от СУЕЕ „Константин-Кирил
Философ“, гр. Русе;
Трето място – Сияна Петева Боянова от ОУ „Климент Охридски“, гр.
Борово.
Предстои през есента да се извърши национално класиране, след което ще
стане ясно кой ще представлява област Русе в Съвета на децата. Областна
администрация и членовете на оценителната комисия изказват своята
благодарност към всички участници.
7. 149 години от слизането на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
С пищно тържество снощи в с. Новград беше отбелязана 149-та годишнина
от слизането на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на българския бряг
на река Дунав.
Събитието уважиха заместник областните управители на област Русе
Валентин Колев и Свилен Иванов. Официалната част откри кмета на населеното
място Диана Копчева, а сред гостите на знаковата годишнина бяха още руският
вицеконсул Иван Пивоварчук, народните представители Светлана Ангелова и
Андриан Райков, д-р Петър Петров, кмет на Община Ценово, негови колеги,
заместник-кметове, председатели на общински съвети, общински съветници от
съседни общини, представители на териториални звена, много гости и жители на
Новград.
В своето приветствено слово, г-н Валентин Колев благодари за поканата
от свое име и от името на заместник областния управител г-н Свилен Иванов и
изрази задоволство да е част от това честване, което дава възможност с
признателност и благоговение да се отдаде признателност пред героите, които с
вяра и плам са воювали за родината. Припомняйки събитията от онези паметни
дни, Валентин Колев отбеляза, че Хаджи Димитър, Стефан Караджа и техните
смели четници са се превърнали в пример за поколения българи.
В празничната програма се включиха местни самодейни състави и
известната наша певица Славка Калчева. По традиция с едноминутно мълчание
беше почетена паметта на хилядите знайни и незнайни български чеда, воювали
за свободата на майка България. Честването приключи с тържествена заряпроверка и светлинно шоу.
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8. Асоциация „Прозрачност без граници“ с благодарност към областния
управител
В Областна администрация Русе се получи благодарствено писмо от г-н
Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“.
Поводът е проведената на 4 юли, под ръководството на зам.-областния управител
г-н Валентин Колев, информационна среща с участието на Областните съвети за
прозрачност и гражданско наблюдение и за противодействие на корупцията.
Г-н Славов счита, че представеното и активно обсъдено изследване в
рамките на инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“ ще
подпомогне устойчивостта на постигнатите резултатите на Община Русе в
извършената годишна класация. От своя страна, ръководството на
администрацията оценява високо инициативата и вярва, че представянето на
„Индекс на Местната система за почтеност“ пред Областните съвети ще
допринесе за по-голяма прозрачност и почтеност в работата на публичните
институции и организации.
Споделените по време на заседанието добри български и румънски
практики са основа за бъдещото дискутиране на актуални теми и задълбочаване
партньорството между институциите в трансграничния регион.
9. Свилен Иванов получи поздравления за рождения си ден
В първия работен ден след своя рожден ден – 16 юли, заместник
областният управител Свилен Иванов получи много поздравления по повод
личния си празник.
Рожденикът беше изненадан с поздравителен адрес и бутилка хубаво бяло
вино, изпратени му лично от г-н Мариан Мина, председател на Окръжен съвет
Гюргево. Към поздравите се присъедини и г-жа Лили Ганчева, изпълнителен
директор на Еврорегион Данубиус, която му отправи своите най-искрени
благопожелания.
Кметът на Община Русе, г-н Пламен Стоилов подари стилна статуетка на
Паметника на свободата в Русе на г-н Свилен Иванов, пожелавайки му здраве и
много бъдещи успехи. Председателят на Общински съвет Русе, чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев също уважи рожденика, като му подари луксозно издание на
Басните на Езоп.
През целия ден заместник областният управител приемаше поздравления
от колеги, ръководители на териториални звена, близки и приятели.
10. Областният управител на област Русе се срещна с посланика на република
Корея
Областният управител г-н Галин Григоров прие днес в кабинета си Н. Пр.
Шин, посланик на Република Корея в Република България.
В присъствието на заместник областните управители на област Русе г-н
Валентин Колев и г-н Свилен Иванов, Н. Пр. Шин изрази искрената си
удовлетвореност, че има възможност да опознае отблизо региона на Русе, който е
известен с богатото си историческо и културно минало и изрази интерес към
логистичните възможности на град Русе и региона.
По повод поставените въпроси г-н Колев акцентира, че предвид
географското си положение, регионът представлява естествен логистичен център,
поради което има добре развита сухопътна и железопътна инфраструктура. Тези
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възможности се подсилват с наличието на воден плавателен път, където има
обособени няколко пристанищни зони с добра довеждаща инфраструктура. Не на
последно място беше отбелязано голямото значение на близостта на летище
Букурещ и тези на летището в с. Щръклево, недалеч от гр. Русе.
Подчертани бяха добрите образователни традиции в региона, доказаното
високо ниво на подготовка, което получават студентите от Русенския университет
и учениците от профилирани и професионални училища и гимназии, с езикова и
техническа насоченост. Направено беше предложение към корейската страна за
иницииране на среща между Н. Пр. Шин и академичното ръководство на
Русенския университет, на която посланикът да представи модела на
икономическо развитие на страната си. Г-н Григоров пое ангажимент за
осъществяването ѝ.
Н. Пр. Шин предложи да бъде споделен опита на Република Корея в
разработването и успешното внедряване на иновации, така че да се подпомогне
социално-икономическото развитие както на отделния регион, така и на
държавата, а така също и на различни механизми за стимулиране на частния
сектор да инвестира в наука и образование. Не на последно място беше обсъдена
възможността за установяване на по-тесни връзки между област Русе и регион от
Южна Корея.
В края на тази първа визита участниците изразиха увереността си, че тя ще
обогати и задълбочи сътрудничеството между двете страни.
11. Валентин Колев и Свилен Иванов се срещнаха с екип граждански дейности
Днес, 19.07.2017 г., заместник областните управители на област Русе г-н
Валентин Колев и г-н Свилен Иванов се срещнаха с представители на екип
Граждански дейности, участващи в „SABER GUARDIAN 2017“.
По време на срещата двете страни споделиха своите наблюдения от
преминаването през Русе на колони от формированието на 2-ри Кавалерийски
полк от Сухопътните сили на САЩ в Европа, както и представянето на
американски и български бойни машини, част от техниката, включена в
многонационалното учение на НАТО „SABER GUARDIAN 2017“.
Гостите от САЩ изразиха своето задоволство за подкрепата,
координацията и съдействието, което са получили от страна на Българската
армия, държавната и местна власт за безпроблемното протичане на събитието.
Заместник областните управители благодариха за добрата оценка, която е
атестат за свършената организация от наша страна. Акцентираха още, че подобно
мащабно събитие за региона ни се провежда за първи път и именно добрата
координация и взаимодействие са предпоставка за успеха му.
Те не пропуснаха да отбележат, че предварителната информираност и
подготовката на обществеността при провеждането на подобен тип мероприятия
и в бъдеще е важно условие. Това е обусловено само и единствено с цел
спокойствие на гражданите. В тази връзка, настоятелно беше поставено искането
съответния отговорен екип да предоставя предварителна информация не само за
преминаването, а и за евентуален престой на територията на областта, включваща
мястото и времетраенето.
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12. Заседание на областната комисия по безопасност на движението по
пътищата
На 20.07.2017 г. (четвъртък) от 10 ч. в Зала 1 на Областна администрация
Русе ще се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата.
Представител на Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще запознае
присъстващите с причинно-следствен анализ на база данни от сектор „Пътна
полиция” към ОД на МВР Русе за периода 2012-2016 г. В рамките на заседанието
ще бъдат обсъдени предприетите мерки за изпълнение на Плана за действие за
2017 г., съгласно Областната стратегия за подобряване безопасността на
движение по пътищата в Област Русе (Стратегията) 2012-2020г.
Членовете на Комисията ще имат възможност да направят конкретни
предложения за включване на дейности в Плана за изпълнение на Стратегията за
периода 2018-2019 г.
13. „Доброволните формирования – от цел към реалност“
На 18.07.2017 г., в Гранд хотел София, зала „Триадица“ се състоя Кръгла
маса на тема „Доброволните формирования – от цел към реалност“, организирана
от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към
Министерство на вътрешните работи съвместно с Фондация „Ханс Зайдел“.
Събитието уважи и заместник областният управител на област Русе г-н
Валентин Колев, а приветствия към участниците отправиха г-н Богдан Мирчев,
ръководител на представителството на Фондация „Ханс Зайдел“, г-н Цветан
Цветанов, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и
обществен ред, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, г-н
Валентин Радев, министър на вътрешните работи и г-н Благой Станчев,
парламентарен секретар на НСОРБ.
По време на форума бяха направени презентации от Директора на
ГДПБЗН-МВР г-н Николай Николов, ръководителя на доброволното
формирование към Столична община г-н Ясен Цветков и ръководителя на
формированието в община Вълчедръм, г-н Боян Аврамов.
От направените презентации и допълнителните изказвания беше изведен
извод, че процеса на създаване и обучение на доброволните формирования се
осъществява с големи трудности, част от които биха били преодолени с промяна
в законодателството или други актове. Засегнат беше проблема държава –
работодатели – доброволци и регулирането на взаимоотношенията в
осъществяването на дейността.
Обсъдени бяха трудностите с материално-техническото снабдяване и
оборудване на доброволците, предоставянето на защитни облекла и лични
предпазни средства. Споделен беше опит на община Пловдив в работата с
доброволните структури.
Срещата беше закрита от заместник-министъра на МВР Красимир Ципов,
който обобщи изнесените данни, направените изводи и препоръчаните мерки за
активизиране на процеса.
14. Хаджи Димитър и Стефан Караджа на българския бряг
Тридневният поход „По стъпките на четата на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа“ за пореден път завърши на историческия връх Бузлуджа, където през
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юли 1868 година самоотвержените борци за народна свобода издигат
националния ни дух до нови, патриотични висоти.
„Сдружението на бившите областни управители на Русе“, в лицето на доц.
д-р Стефко Бурджиев, Владимир Недялков и инж. Емил Бачийски, Областна
администрация Русе и Туристическите дружества от Русе, Бяла, Борово и Ценово
положиха като организатори всички усилия походът да протече енергично, с
висок емоционален подем и респект към величавия подвиг на четниците.
Настоящият областен управител г-н Галин Григоров подкрепи похода,
който и тази година стартира при с. Новград, от мястото, където слиза четата през
нощта на 6 срещу 7 юли 1868 г. Кратката, но героична история е споделяна като
сказание, обрасло с легендарни събития и чутовни подвизи. Тук походниците и
местното население с едноминутно мълчание и поднасяне на венци почетоха
паметта на героите и се отправиха към с. Караисен, където четата е застигната от
турска потеря, 1000 души башибозук. Отблъснати са всички атаки, но са дадени
няколко жертви, сред които Арсо Мартинов и Александър Василев. Привечер
четниците обхождат турските позиции и продължава на юг. На 8 юли те спират в
Карапановата горичка до с. Горна Липница, където са открити и без никаква
почивка отново приемат неравния бой. След няколко часа сражение пристигат
редовни части, които предприемат опит да обкръжат четата. Атаките са отбити,
убит е един четник – Пеню Хаджипенев (Тошооглу) и през нощта отрядът
продължава пътя си към Балкана.
На 9 юли, близо до с. Вишовград, Търновско, четата се сблъсква с четири
хилядна редовна войска в м. Дълги дол, където без отдих води третото си
сражение за последните три дни. При него четниците намаляват до 85 човека.
През нощта се изтеглят на север и поемат към планините, но не успяват да
прикрият следите си и още на следващия ден влизат в четвъртото си сражение при
с. Канлъдере. Отрядът попада под кръстосан огън. Убит е знаменосецът Георги
Чернев, а тежко раненият Стефан Караджа е заловен. Христо Македонски поема
знамето и боят продължава до късен следобед. Четата е вече наполовина, има
много ранени. През нощта те продължават към Балкана и се откъсват от
преследвачите. На 13 юли достигат с. Дебели дял. На 18 юли Хаджи Димитър с
още тридесетина четника стигат в. Бузлуджа, където са обградени от 700 турски
войника.
Неизбежното сражение е повече от три часа. На останалата малка част от
четата са нанесени тежки загуби, а в яростния бой е убит и Хаджи Димитър.
Оцелелите десетина четници правят опит да пробият обкръжението, но се
спасяват само четирима от тях. Войводата Стефан Караджа пък умира на 31 юли
от раните си в затвора.
В похода взе участие и потомката на четника Димитър Момчилов, проф.
Момчилова от Русенски университет. Тя и група доброволци почистиха
паметната плоча в скулптурния комплекс на Хаджи Димитър и възстановиха
имената на четниците от Русе със златни букви. Внезапният проливен дъжд
попречи да се освежат всички надписи. Затова работата ще продължи при
следващото посещение на връх Бузлуджа.
Походът завърши официално с прочувствените Ботеви слова „Жив е той,
жив е...“ в изпълнение на Иван Кънчев. Походниците донесоха в Русе подареното
от Община Ценово знаме на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, което
ще се съхранява при Областния управител на област Русе и ще съпътства всяка
година признателните българи по стъпките на великите ни предшественици.
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15. Беше представен анализ на пътно-транспортните произшествия в област
Русе
Днес, 20.07.2017 г., от 10 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението
по пътищата, председателствано от г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе.
На заседанието беше представен причинно-следствен анализ на пътнотранспортните произшествия (ПТП) на база данни от сектор „Пътна полиция” към
ОД на МВР Русе за периода 2012 – 2016 г. от екип на РУ „Ангел Кънчев”, катедра
„Транспорт”, доц. д-р Асен Асенов, ръководител на Катедра „Транспорт” и гл. ас.
д-р Свилен Костадинов.
Според посочените данни бе отбелязано, че броят на ПТП за 2016 спрямо
2012 г. се е увеличил с 60,3 %. Подчертано беше още, че най-много ПТП и
загинали са станали с водачи със стаж до 1 година, като с увеличаване на стажа
на водачите се наблюдава тенденция за намаляване на броя ПТП и загиналите. В
зависимост от осветеността на околната среда стана ясно, че най-много ПТП,
загинали и ранени са станали при дневна светлина. От данните за произшествията
по вид на нарушението на водача се отбеляза, че най-често срещаното нарушение
на водача, което е довело и до най-много ПТП, загинали и ранени е
„Несъобразената скорост“. От изнесената информация става ясно, че 97 % от
всички ПТП и 95% от всички загинали в Област Русе за периода 2012 – 2016 г. са
в резултат на нарушения на водачите, като най-много ПТП, загинали и ранени по
часове от денонощието са от 17:00 до 20:00 часа. От представените данни беше
изведен извода, че основна причина за нарушаване правилата за движение по
пътищата е липсата на самоконтрол и неправилното поведение на водачите на
пътя.
Участниците се обединиха около това, че ангажимент и грижа на цялото
ни общество и на всички институции е възпитанието в транспортна култура и
формиране на умения за безопасност на движението по пътищата.
По време на заседанието, г-н Колев информира присъстващите, че на
07.06.2017 г. се е провела работна среща с представители на ОД на МВР Русе,
„Регионален център 112-Русе“, дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ Русе и БЧК Русе, по време на която е било обсъдено обучението по
първа долекарска помощ на служителите в тези структури и координацията
между тях, и „Център за спешна медицинска помощ“ Русе.
В тази връзка, д-р Руденко Йорданов, директор на Секретариата на
Областен съвет на БЧК Русе изказа идеята да бъде изготвен проект на стандартни
оперативни процедури, които да регулират взаимоотношенията на всички
институции имащи отношение към спасителната верига. БЧК Русе ще проведе
опреснителни обучения на сектор „Пътна полиция“ по първа долекарска помощ,
както и обучения на служители от държавната администрация за опресняване и
актуализиране на техните познания в областта.
Прието беше решение участниците да представят свои предложения за
обсъждане на законодателни промени или провеждане на дейности, които да
доведат до дисциплиниране на водачите на пътя и намаляване броя на ПТП.
16. Координиране дейността на институциите в образователната система
По инициатива на Областна администрация Русе и Регионалното
управление на образованието в Русе, днес се проведе работна среща във връзка с
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Решение №373 от 05.07.2017 г. (на основание чл.8, ал.3 от Устройствения
правилник на Министерски съвет и на неговата администрация) за създаване на
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст.
Модератор на срещата беше г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе, а в нея взеха участие представители на осемте общини
на територията на областта, РДСП Русе, ДСП Русе, ОЗД към ДСП Русе, ОДМВР
Русе, както и експерти от Областна администрация.
Г-н Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на
образованието представи в резюме Механизма, неговите цели, както и график на
дейностите, заложени в него.
Участниците в срещата обсъдиха съвместни действия по спазване на
кратките срокове, заложени в Механизма, както и конкретните ангажименти,
които имат като институции при реализирането му.
В края на срещата, заместник областният управител предложи във втората
половина на август в същия формат да бъдат отчетени реализираните до този
момент дейности.
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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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