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1. Военноморските сили честват 139 години от своето създаване
понеделник 06 август 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев прие
днес в Областна администрация Русе
контраадмирал Митко Петев, командир
на Военноморските сили по повод 139
години от създаването им. В срещата
взеха участие още капитан II ранг Райна
Пенчева, за началник на Канцеларията
на командира на ВМС и подполковник
Димитър Титев главен експерт за връзки
с обществеността в Канцеларията на
контраадмирала.
По традиция, празникът на флота
се отбелязва именно в Русе, където се поставя неговото начало.
Г-н Колев изрази своето задоволство, че от нашия град по право започват
честванията на тази знакова годишнина, свързана с българското морячество и
съхраняването на морските традиции. Той връчи поздравителен адрес от името на
областния управител на област Русе г-н Галин Григоров, в който се казва:
„Продължавайте с достойнство и чест да защитавате българската акватория и да
браните суверенитета на страната ни в морските й пространства! Съхранявайте и
предавайте на идните поколения родолюбието, отдадеността, морала, честта,
куража, мъжеството и професионализма, присъщи на българския войн!“.
Заместник областният управител присъства и на награждаването на
военнослужещи от ВМС, както и в съвместна пресконференция за представители
на медиите. Областна управа получи от контраадмирал Петев Военноморски флаг
на Република България „С пожелание за попътен вятър и седем фута под кила!“.
По-късно ще се състои военен ритуал по полагане на венци и цветя на
Паметника на моряка, както и тържествена церемония по отбелязване на 139-та
годишнина от ВМС на централния площад пред Общината.
2. Ректорът на русенския университет празнува 60- годишен юбилей
сряда 15 август 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев беше
сред официалните гости дошли да
поздравят днес, чл.-кор. проф. д.т.н.
Христо Белоев, ректор на РУ „Ангел
Кънчев“ по повод неговия 60-годишен
юбилей.
На тържеството, което се проведе
в Канев център присъстваха много
представители на държаната и местна
власт, на различни институции,
партньори, преподаватели, близки,
приятели и колеги на проф. Белоев.
Г-н Колев пожела на рожденика здраве, много бъдещи успехи и
постижения. Той му връчи поздравителен адрес от името на областния управител
на област Русе г-н Галин Григоров, в който се казва: “Вярвам, че с присъщите Ви
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професионализъм, отдаденост и устременост ще работите все така активно за
просперитета на Русе и региона, както и за развитието и утвърждаването на
Русенски университет „Ангел Кънчев“ като водеща международна научна и
образователна институция! Нека ентусиазмът Ви никога не стихва! Нека
днешният ден, както и цялата година бъдат изпълнени със светлина и радост!”.
Проф. Белоев беше удостоен още с плакет на областния управител за
цялостен принос в развитието на област Русе.
3. Среща свързана с обхващане и задържане в образователната система
четвъртък 16 август 2018

В СУ „Васил Левски“ се проведе
работна среща в широк формат относно
координиране на предстоящите дейностите по
изпълнение на Механизма за съвместна работа
на институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна
възраст.
Заместник областният управител на
област Русе г-н Валентин Колев откри
срещата, като отчете основни моменти от
работата през предходната година и някои от
трудностите, както са били срещани. Той
подчерта необходимостта да бъдат синхронизирани действията на всички
институции, за да бъдат избегнати затрудненията и с минимален ресурс да бъдат
реализирани по-добри резултати, като основна цел и грижа е превенцията от
отпадане и задържане на децата в образователната система, а така също
постигането на постоянство и устойчивост в този процес.
В подробна презентация, г-жа Боряна Петкова, старши експерт по
организация на средното образование в Регионалното управление на
образованието в Русе, запозна присъстващите с реализираните до момента
дейности, както и с конкретните отговорности и ангажименти, които следва да
бъдат реализирани след 20 август тази година от всички институции, които имат
разписани задължения по реализирането на Механизма.
За област Русе, екипите за обхват са определени със Заповед на началника
на РУО Русе, както следва: община Борово – 3, община Бяла – 3, община Ветово
– 3, община Две могили – 3, община Иваново – 4, община Русе – 9, община Сливо
поле – 3 и община Ценово – 4.
Експерт от РУО представи новостите в Информационната система за
реализация на Механизма, начина на работа и отговори на конкретни въпроси,
свързани с платформата.
В срещата участваха представители на образователните институции
(училища и детски градини), общините на територията на областта, Регионалната
дирекция за социално подпомагане, Областната дирекция на МВР, експерти от
РУО и Областна администрация.
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4. Обръщение по повод 141-та годишнина от шипченската епопея
петък 24 август 2018

Уважаеми съграждани и жители
на област Русе.
Нека в навечерието на 141-та
годишнина от Шипченската епопея
склоним глава пред чутовния подвиг
на загиналите в Шипченските боеве и
си спомним безсмъртните предтечи на
нашите деди, превърнали се в морални
устои на българския народ и
държавност!
Нека съхраняваме и предаваме
на идните поколения онзи, типичен за
нас българите дух, който векове наред крепи основите на българщината, както и
изконните идеи за свобода, братство и равенство!
Нека бъдем свободни и достойни чада на Майка България!
ПОКЛОН ПРЕД МЪЧЕНИЦИТЕ, ЗАГИНАЛИ ПРЕД ОЛТАРА НА
МАЙКА БЪЛГАРИЯ!
5. „От Поломието до Дунав заедно“ обедини жителите на Иваново
неделя 26 август 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
беше сред гостите на празника на
община Иваново „От Поломието до
Дунав заедно“, който се проведе
днес в местността „Стълпище“.
В поздравителния адрес,
който областният управител връчи
на кмета на общината г-н Георги
Миланов се казва:
„Вярвам, че ще продължите
да съхранявате и предавате родните
традиции, като в същото време
винаги бъдете устремени към бъдещето!...“
Сред присъстващите бяха още народните представители от 19-ти МИР г-н
Пламен Нунев и д-р Андриан Райков, кметове на общини от региона, жители и
гости на община Иваново.
Г-н Георги Игнатов, директор на дирекция в Община Русе също връчи
поздравителен адрес на г-н Миланов от името на кмета г-н Пламен Стоилов.
Всички присъстващи почетоха с едноминутно мълчание паметта на
загиналите в тежката катастрофа край Своге.
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6. Приоритетните участъци за почистване на речните легла в Дунавския
район
вторник 28 август 2018

Областният управител г-н
Галин Григоров и главният секретар
на Областна администрация Русе г-н
Симеон Иванов участваха в работна
среща относно приоритизирането на
участъци и остойностяването на
проекти за изпълнение на дейности по
почистване на речните легла на
територията на Дунавския район за
басейново управление, вменени като
задължение
на
областните
управители.
Определянето на приоритетни участъци е във връзка с писмо на
Министерството на околната среда и водите, съгласно което почистването би
трябвало да се извърши през 2019 г., но за пръв път през настоящата година на
Областните администрации се очаква да бъде отпуснато финансиране от
Междуведомствената комисия към Министерски съвет за извършване
проектирането на тези дейности. Срокът за определяне на съответните участъци
е до края на август тази година.
Фокусът при извършването на приоритизацията ще бъде поставен върху
това дали съответни рискови обекти са в близост до жилищни постройки или
източници на водоснабдяване, както и дали се намират непосредствено до пътна
или линейна инфраструктура, електропреносната мрежа, обработваеми
земеделски земи или паметници на културата. Особено внимание ще бъде
обърнато и на това дали участъците попадат в райони със значителен потенциален
риск от наводнения и дали са възниквали наводнения или критични ситуации от
2011 година насам.
На срещата областният управител г-н Галин Григоров и главният секретар
г-н Симеон Иванов повдигнаха въпроса от необходимостта за цялостен подход от
страна на една, а не няколко институции, при провеждане на превантивна
политика по отношение на водните басейни в областите, респективно в страната.
В дискусията участваха още областните управители на Силистра и
Търговище, а домакин беше областният управител на област Разград. Срещата
беше ръководена от директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ инж.
Петър Димитров, а на нея присъстваха и представители на Областните
администрации на Добрич и Шумен.
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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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