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1. Областният управител спешно посети активизирано свлачище в село
Пиргово
сряда 04 април 2018

Г-н Галин Григоров и ресорният
заместник областен г-н Валентин Колев,
заедно с началника на отдел „Държавна
собственост“ инж. Огнян Атанасов
посетиха на място и се запознаха със
създалата се рискова обстановка,
предизвикана от силно активизирано
свлачище на територията на село
Пиргово. То е регистрирано още през 70те години на 20-ти век, но от миналата
година се наблюдава засилена активност.
За минимизиране на опасността от
причиняване на щети са предприемани различни мерки, сред които свикване на
комисии от специалисти, а също и подаване на сигнали до компетентни
институции. Моментната обстановка е породена както от обилните валежи,
паднали през изминалата седмица, така и от повишеното ниво на подпочвените
води.
Засегнатите жители споделиха своите притеснения за имуществото и
живота си.
Нанесените щети се изразяват предимно в пропадане на части и свличане
на земни маси, представляващи части от дворовете на живущите. Тези процеси са
предизвикали срутване на стопански постройки и образуване на пукнатини по
къщите на хората на ул. „Пиргос“.
Свлачищните процеси продължават да бъдат активни и представляват
реална опасност за имотите и техните обитатели.
В тази връзка областният управител предприема необходимите мерки.
Сред тях са спешното сигнализиране на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с цел осигуряване на
средства за необходимите геолого-проучвателни дейности за изясняване на
причините и други дейности за овладяване на процеса. Г-н Григоров е и в
постоянен контакт с всички страни, имащи отношение по проблема.
2. Проведе се благотворителен базар по случай Великден
четвъртък 05 април 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров се включи във
Великденския благотворителен базар на
домашни сладунки „Еквилибриум“.
Той отправи благодарности към
организаторите за труда, който са
вложили в подготовката и им пожела да
продължат да работят за благото на
уязвимите в нашето общество. Също
така той сподели, че човек трябва почесто да се сеща за ближните и да отваря
сърцето си към добротата!
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Това е първият по рода си подобен базар „Сладко изкушение“ на домашно
приготвени печива за Великденската трапеза.
Целта на инициативата е да се подкрепи каузата за по-добро качество на
грижа и живот за децата, които подкрепя „Еквилибриум“, деца от 11 социални
услуги в Русе и Бяла.
Базарът предлагаше богато разнообразие от кулинарни изкушения като
курабии, скалички, овесени бисквити, кексове, плодови пити, сладка, козуначени
кифлички, торти и още много други вкусотии.
Събитието се провежда днес на Велики четвъртък от 15.00 до 19.00 ч. в
Семеен център „В света на ранното детство“, точно до детска градина „Слънце“.
3. Приветствие на областния управител на Русе по повод възкресение
Христово
петък 06 април 2018

Скъпи съграждани,
Уважаеми жители на Русенска област,
Настъпи една от най-светлите седмици
в християнската вяра, седмица, в която
отбелязваме триумфа на доброто и
опрощението на греха, на живота над
смъртта,
на
себеотрицанието
и
саможертвеността в името на любовта към
ближния!
Нека
посрещнем
Христовото
Възкресение със смирение и вяра! Нека дните
Ви са озарени от мъдрост и благородство!
Пожелавам Ви здраве и благоденствие!
ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
Галин Григоров
Областен управител на област Русе
4. Обсъдиха насърчаването на заетостта на среща с бизнеса
сряда 11 април 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев
участва в среща със заместникминистъра на труда и социалната
политика г-жа Зорница Русанова и
представители на бизнеса. Срещата се
организира от Агенцията по заетостта и
на нея присъстваха още народният
представител от 19-ти МИР г-жа
Светлана Ангелова, изпълнителният
директор на Агенцията г-н Драгомир
Николов, главният директор на ГД
ЕФМПП г-жа Лилия Стоянович и
главният директор на ГД УЗ г-жа Кремена Калчева.
По време на срещата бяха представени основните предизвикателства пред
пазара на труда. Сред водещите са застаряването на работната сила, намаляването
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на икономическата активност на младежите, значителните неравновесия в
търсенето и предлагането на работна сила по отношение на знанията и уменията
на търсещите работа лица и по райони, както и бавната адаптация на
индустриалните отношения към промените на пазара на труда, който става все поразнороден, глобализиран и нетрадиционен. Като проблеми бяха отчетени и
ниската или неподходяща образователно-квалификационна подготовка, слабата
мобилност, формиралата се пасивност за излизане от ниския социален и жизнен
стандарт и демотивацията за легален труд и доходи от редовна работа.
Акцент беше поставен и върху обхвата на националния план за действие
по заетостта за текущата 2018 г. , който се финансира със средства от държавния
бюджет. Общата му стойност възлиза на 73 млн. лв., като малко над 58 млн. ще
бъдат отделени за програми за обучение и заетост, почти 11 милиона са
предназначени за мерки за обучение и заетост, а 3 963 773 лв. са заделени за
обучение на възрастни. За област Русе са предвидени 3 456 175 лв., като с тях се
цели осигуряването на заетост за 687 и обучение за 358 безработни лица.
Сред програмите, проектите и мерките за заетост и обучение за настоящата
година, финансирани от хазната е предвидено реализирането на 17 национални
програми и проекти, 28 регионални програми за заетост и обучение и 26
насърчителни мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Основните целеви групи са безработните младежи до 29 годишна възраст,
безработните над 50 години, продължително безработните, безработните без
професия, квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална
квалификация, както и безработните с трайни увреждания и неактивните лица.
Очакват се и нови услуги като професионален компас, който да е в помощ
на професионалното информиране и ориентиране, създаване на мобилно бюро по
труда, семеен трудов консултант и менторство след започване на работа.
5. Възможностите за задържане и интегриране в образователната система
сряда 18 април 2018

Днес се проведе съвместно
заседание на Постоянната комисия в
областта на образованието, младежките
дейности и спорта и Областният съвет
за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси. То беше
модерирано от двамата заместник
областни управители на област Русе гн Валентин Колев и г-н Свилен Иванов.
Акцент
в
срещата
беше
Механизма за съвместна работа на
институциите
по
обхващане
и
задържане в образователната система
на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Обобщена информация за реализираните дейности по Механизма за обхват
представи Г-жа Боряна Петкова, старши експерт по организация на средното
образование в Регионално управление на образованието Русе. Стана ясно, че в
периода от 01.09.2017 г. до 17.04.2018 г., членовете на екипите за обхват са
извършили физически посещения на 6888 адреса и информацията е отразена от
тях във формуляри по образец. Ръководителите на екипите са обработили и
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въвели данните от протоколите в информационната платформа „Посещаемо и
безопасно училище“.
В резултат на работата на екипите за обхват, 468 деца и ученици, които не
са били записани или са отпаднали от образователната система през настоящата
или през предходни години, са започнали да посещават отново детска градина или
училище.
Към 17.04.2018 г. в платформата „Посещаемо и безопасно училище“
фигурират имената на 2272 деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст. Екипите за обхват са посетили и обработили данните за 2107
от тях и им е зададен актуален статус. За 124 деца предстои да бъдат потърсени
от екипите и да се състави протокол за физическо посещение. 41 протокола се
обработват към момента. За 1541 от тях е установено, че живеят в чужбина, 566
не са открити на подадените от ГРАО адреси и за тях няма информация къде са в
момента. Последните са подадени към Министерството на вътрешните работи за
извършване на справка в интегрираната система на Министерството.
Към момента 121 деца и ученици в задължителна училищна възраст не са
обхванати в образователната система, независимо от усилията на екипите за
обхват. На въпрос налагат ли се санкции, беше отговорено, че такива се налагат
от кметовете на общините на родители, но някои от родителите заплащат тези
глоби и категорично отказват децата им да посещават училище.
Освен това беше отчетено, че на територията на региона са отпаднали общо
486 ученици за учебната 2016/2017 г., като най-много са от Русенско – 255,
следвани от Бяла – 62 и Ветово – 41, а най-малко в Ценово – 15.
Не на последно място, г-жа Петкова благодари на експертите, които влизат
в екипите за обхват, като подчерта, че се провеждат регулярни срещи между
представителите на ангажираните с Механизма институции (РУО, РДСП, МВР и
др.), с цел по-успешно координиране и изпълнение на дейностите по него.
Също така г-н Валентин Колев заяви, че екипите за обхват полагат
необходимите усилия, в една изключително трудна дейност. В тази връзка той
обърна внимание, че е проблематично качеството на образование на децата, които
са временно в чужбина и се връщат за определен кратък период в страната, като
за това се полагат усилия чрез органите на МВР да се установят адресите на част
от учениците. Беше подчертано, че трудности се срещат и с отношението на
родителите към образователната система.
6. Детайли относно форум за изграждането на нов мост над река Дунав при
Русе
петък 20 април 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров проведе
работна среща с евродепутата г-н Ангел
Джамбазки във връзка със срещата от
есента между представители на
държавната и местна власт от България
и Румъния за изграждане на трети мост
над река Дунав именно при Русе.
Идеята
беше
категорично
подкрепена от г-н Джамбазки, поради
все
по-нарастващата
роля
на
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трансевропейските транспортни коридори VII и IX, увеличения търговски обмен
между двете държави и ежедневните километрични задръстванията в района Русе
– Гюргево.
В този аспект двамата обсъдиха детайли относно организирането на
предстоящ форум, в който да участват евродепутати от България и Румъния,
които да застанат зад идеята. В следващите дни ще бъде уточнена и конкретната
дата на инициативата.
Освен това бяха дискутирани и възможностите за ново райониране на
страната и предимствата на Русе като административен център.
Повишаването на плавателността на река Дунав също беше обект на
днешната среща, тъй като това би довело до засилване важността на речните
пристанища и по-специално това на Русе, като едно от най-големите. Като пречка
беше посочен ТЕЦ Черна Вода, който е разположен на територията на западната
ни съседка Сърбия и намалява плавателността на реката през периодите от
годината, когато нивото й е ниско. Г-н Джамбазки увери, че Европейската
комисия води постоянни преговори със Сръбските власти за прекратяване на тази
практика и най-вероятно до края на тази или началото на 2019 г. проблемът ще
бъде решен.
7. Нека помним и бъдем благодарни на предците си
петък 20 април 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров се обръща към
всички русенци и жители на региона по
случай 142-та годишнина от Априлското
въстание:
„В незабравимата 1876 година
има много страдание, кръв, сълзи, но
дълбоко в душата си българският народ
очаква Свободата и вижда своето Утре!
Преди
142
години
младите
и
непокорните, въоръжени с дървени
топове и кремъклии пушки, но с огнени
сърца извършват един необикновен акт в
родната история, акт, който винаги ще бъде помнен като източник на народно
самочувствие и национална гордост! Всички те вярваха в своя подвиг и вложиха
цялата мощ и енергия на душата си, за да превърнат българската мечта в
действителност! Априлци завещаха на всички нас най-дълбоката, свята и чиста
традиция – любовта към Отечеството и свободата!
Позволете да припомня думите, написани в Копривщица през далечната
1876 година „Как ще го назове историята, не може да се предвиди, но то е
свидетелство на гордия ни човешки дух, висш момент на политическа зрелост и
демокрация!“.
Нека днес, когато с признателност се прекланяме пред хилядите мъченици
от славната Априлска епопея, жертвали живота си, за да я има България, си
спомним и следваме завещаните от тях ценности! Нека помним и бъдем
благодарни на предците си!“
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8. Експозиция от над 100 оръжия беше представена в Две могили
събота 21 април 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров приветства
участниците в проведения на 21-ви
април 2018 г. „Музей на открито” в град
Две могили. Той заяви, че всеки се
докосва до миналото по различен начин
и призова присъстващите да бъдат
горди, че са българи! Г-н Григоров
отбеляза, че историята ни е пълна с
хиляди примери на родолюбие и
подвизи в името на България.
Областният посочи, че мястото не е
избрано случайно, защото именно добре
организираните чети са предвестника на Априлската епопея, израз на наймасовия героизъм и несломим дух на народа. „По онова време мъчително се чупят
веригите на дълголетната изостаналост и точно затова неоценим остава устремът
на българина към национална свобода” каза губернаторът.
Жителите и гостите на Две могили имаха възможност да разгледат
експозиция от над 100 оръжия от българската история. Най-голям интерес беше
проявен към заниманията по стрелба с въздушно оръжие и лък. Участие взеха над
100 деца като всяко получи диплом за защитник на българщината.
Професионални инструктори по стрелба следяха и направляваха стриктно всички
деца и възрастни, които участваха.
Събитието бе посветено на 188-годишнина от рождението на Филип Тотю
и на 142-годишнина от избухването на Априлското въстание.
Организатори на инициативата са Сдружение за военно-патриотично
възпитание на младежта „Приказка за България", ВМРО-БНД и Първа русенска
чета "Ангел Кънчев".
9. Гюргевчани почетоха своя патрон – Св. великомъченик Георги
Победоносец
понеделник 23 април 2018

Заместник областният
управител на област Русе г-н
Свилен Иванов се срещна с
кмета на община Гюргево г-н
Николае Барбу. Поводът е 25та
годишнина от отбелязването
на Патрона на гр. Гюргево –
Св. великомъченик Георги
Победоносец.
Г-н Иванов подари на
кмета статуетка с фигура на
кон, олицетворяваща силата,
храбростта и безстрашието и
му връчи поздравителен адрес от името на областния управител г-н Галин
Григоров. Заместник областният отправи пожелания за здраве и благоденствие
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към жителите на Гюргево. В приветствието си той отбеляза и все по-нарастващата
роля на трансграничните отношения в съвременния свят и заяви, че регионът Русе
– Гюргево може да бъде пример в тази насока. Г-н Иванов изрази увереност, че
отношенията в културен, социален и икономически план ще продължат да се
развиват все така успешно, което ще допринесе за утвърждаването на изградените
връзки между двата града.
Сред официалните гости бяха още заместник-кметът по хуманитарни
дейности на община Русе г-н Иван Григоров и изпълнителният директор на
Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева, която от своя страна
подари на г-н Барбу фигура на бухал, символизираща дълголетието, мъдростта и
ерудицията.
От името на г-н Стоилов кметът на Гюргево получи картина с пейзаж от
Русе.
10. Русенци отбелязаха 103 години от геноцида над арменската общност
вторник 24 април 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев
присъства на отслужената литургия в
памет на жертвите от геноцида над
арменския народ, която се проведе тази
вечер в двора на арменската църква
„Света Богородица“.
Паметта на загиналите беше
почетена с едноминутно мълчание, а
известният русенски изследовател и
краевед г-н Хачик Лебикян припомни
множество
исторически
факти,
свързани с историята на арменския
народ и преживения геноцид.
Представители на младежката арменска организация също се включиха в
инициативата като рецитираха патриотични стихове. В края на церемонията бяха
поднесени венци и цветя пред Паметника в двора на храма.
Сред официалните гости бяха още заместник-кметът по хуманитарна
дейност на община Русе г-н Иван Григоров, общински съветници, заместникдиректорът на Регионалния исторически музей г-жа Ренета Рошкева,
представители на арменската общност и много граждани.
11. Галин Григоров влезе в управителния съвет на „Пазители на
българщината“
вторник 24 април 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров беше избран за
член на Управителния съвет на
патриотичното сдружение „Пазители на
българщината“.
В словото си г-н Григоров за
пореден път постави акцент върху
необходимостта миналото да бъде
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помнено и предавано на идните поколения. „Българската история познава найобикновени хора от народа, извършили подвизи, останали в предания и легенди,
надживели столетията… Това са хора от народа, съхранили своята вяра цели 5
века и така променили хода на историята българите запазват своята народност!“
заяви областният управител.
По време на срещата стана ясно, че „Комитският събор“, който е посветен
на подвига на Червеноводската чета и се отбелязва през септември в с. Червена
вода ще придобие национално измерение и в него ще се включат войводи и чети
от цялата страна.
Обсъдени бяха и възможности за организирането и провеждането и на
други родолюбиви инициативи, но подробностите ще станат ясни след
уточняването на това къде е най-удачно да бъдат проведени събитията, както и на
кои дати.
Това се случи на първата за 2018 г. „Воеводска среща“ в родния град на
Апостола на Свободата, която се проведе на 21ви и 22ри април.
Сдружението е учредено през 2014 г. и в него участват близо 80 български
войводи – почетни или действащи, заедно със своите чети. Всички те са изявени
лидери и специалисти в различни области на обществения живот и бизнеса, но
също отделят време и средства за идеите и задачите на сдружението, свързани със
запазването на българския дух, култура, традиции, фолклор, материалното и
нематериалното родно наследство, както и с възпитанието в патриотизъм и почит
към героите на България.
Сред емблематичните кампании на "Пазители на българщината" е
отбелязването на 1300-годишнина от победата на войските на Кан Тервел над
халифата при Константинопол, която спира нахлуването им в Европа. Тази обща
кауза сдружението развива активно от 2016 г. насам, като през настоящата година
кулминацията е стартирането изграждането на паметник на Кан Тервел в София.
12. 20 години Fibank в Русе
четвъртък 26 април 2018

Областният управител г-н
Галин Григоров уважи официалното
тържество на Първа инвестиционна
банка по повод 20-та годишнина от
основаването на неин клон в Русе.
Той удостои регионалния мениджър
на Fibank г-н Маргарит Вутов със
значка за съществен принос в
икономическото развитие на Русе.
В приветственото си слово
към присъстващите губернаторът
постави акцент върху значението на
кредитната
институция
за
успешното развитие на бизнеса в региона. Той отбеляза, че осигуряването на
достъпни финансови средства за фирмите е изключително важно, защото така се
осигурява възможност за инвестиции, които предполагат бъдещо развитие и
разрастване, а също и моментна стабилност. Областният управител заяви, че не
трябва да бъде подценяван и социалния аспект от дейността на банката, тъй като
подпомагането на бизнеса спомага и разкриването на нови работни места. Не на
последно място г-н Григоров пожела здраве и сили, с които екипът на Първа
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инвестиционна банка да продължи да утвърждава и надгражда името на
институцията като водеща в този бранш в страната.
Сред официалните гости бяха още изпълнителните директори на Fibank и
членове на Управителния съвет г-жа Севдалина Василева и г-н Чавдар Златев,
директорът на дирекция „Финансови-стопански дейности“ в община Русе г-жа
Емилия Пенева, представители на бизнеса и медиите.
Събитието се проведе тази вечер в ресторанта на хотел „Дунав плаза“ и
беше съпроводено от богата музикална програма, включваща изпълнения на
неповторимите трио „Хипнотик“ и Силвия Кацарова.
13. Намаляването административната тежест водещ управленски принцип
четвъртък 26 април 2018

Възможностите за уеднаквяване
на административните услуги бяха
обсъдени на кръгла маса, в която
участва областният управител г-н Галин
Григоров и главният секретар на
Областна администрация Русе г-н
Симеон Иванов. Идеята около която се
обединиха областните управители от
страната е една и съща услуга да бъде
предоставяна по еднакъв начин във
всички областни администрации.
Г-н Григоров заяви, че подобна
тема е от съществено значение за
бъдещото административно развитие на страната и посочи, че намаляването на
излишната административна тежест трябва да е водещ принцип в управлението
на държавно и местно ниво. Според него това би довело до по-голям комфорт за
гражданите и бизнеса.
По време на срещата бяха дискутирани и начини за подобряване
организацията и поддържането на регистрите в държавната администрация, като
целта е превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във
вътрешно-административни, което означава, че няма да е необходимо
потребителите да предоставят информация, която се намира в базата данни на
институциите. Това се очаква да се случи най-късно в началото на 2019 г., като на
по-късен етап предлаганите услуги ще бъдат и електронизирани.
На срещата, която се проведе в Арбанаси в периода 24 – 25 април участваха
още директорът на дирекция „Модернизация на администрацията“ на
Министерския съвет г-н Красимир Божанов, представител на политическият
кабинет на заместник министър-председателят г-н Томислав Дончев, както и
експерти от областните администрации от цялата страна.
Събитието се реализира по проект „Трансформация на модела на
административно обслужване“, изпълняван от администрацията на Министерски
съвет и финансиран по Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз.
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14. Изложба на тема гражданското общество беше открита в РУ „Ангел
Кънчев“
петък 27 април 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров приветства
организаторите на документалната
изложба „Зараждане на гражданското
общество в България (1987 – 1989)“.
Г-н Григоров заяви, че темата на
настоящата експозиция е изключително
интересна, защото именно в Русе се
поставя началото на гражданското
общество в най-новата история на България. Той отбеляза, че трябва да бъдем
признателни на хората, излезли по улиците преди повече от четвърт век, целейки
гарантирането на едно изконно право каквото е правото да дишат чист въздух!
Областният подчерта, че именно те са тези, които са поставили основите и на
съвременното демократично общество.
Събитието беше открито от министърът на околна среда и водите г-н Нено
Димов, а сред официалните гости бяха още народният представител от 19-ти МИР
г-н Искрен Веселинов, председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р
Михаил Груев, заместник-ректорите на Русенския университет проф. д-р инж.
Пламен Кангалов, проф. д-р Диана Антонова, проф. д-р Юлиана Попова, проф. др инж. Пламен Даскалов, председателят на общото събрание на РУ проф. д-р
Велизара Пенчева и общинският съветник г-н Иво Пазарджиев.
Инициативата се осъществява съвместно от Министерството на околната
среда и водите, Държавна агенция „Архиви“, Русенски университет „Ангел
Кънчев“ и Международно дружество „Елиас Канети“.
След откриването на изложбата беше даден старт и на публична дискусия,
касаеща развитието на гражданското общество в страната.
15. Предприемат се мерки за намаляване замърсяването на въздуха в Русе
петък 27 април 2018

Днес, по покана на областния
управител г-н Галин Григоров,
министърът на околната среда и
водите г-н Нено Димов се срещна с
представители на френския завод за
автомобилни части „Монтюпе“,
сочен за основен замърсител на
въздуха в Русе.
По време на срещата с тях той
обсъди напредъка по изпълнението
на мерките от инвестиционната
програма на предприятието за
ограничаване разпространението на
специфични органични замърсители, както и графика за тяхното изпълнение и
изграждането на пункт за собствен мониторинг.
Стана ясно, че дружеството е инвестирало 7 милиона евро за подобряване
на екологичното си състояние. Те са разпределени между седем мерки в четири
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направления. Сред тях е увеличаването аспирацията на две от сърцарните
машини, като се предвижда до края на 2018 г. да бъдат обхванати всички. Също
така на покривната конструкция на халета 1 и 2 са монтирани охладителни
системи за намаляване на температурата в работна среда, като целта е постигане
на по-бърз положителен ефект върху околната среда, независимо от липсата на
Комплексно разрешително. Очаква се монтирането им да завърши до началото на
2019 г.
На срещата беше коментирана и системата за собствен мониторинг в
рамките на производствената площадка. До момента е монтираната апаратура за
измерване на фенол, която събира данни само от три дни, като до началото на
месец август тази година в пункта за мониторинг ще бъдат измервани още
специфични за производството на дружеството показатели – бензен, тулоен,
ксилен, нафтален, орто и пара крезол.
Паралелно мобилна автоматична станция за качество на атмосферния
въздух на Изпълнителната агенция по околна среда, която е позиционирана
между Индустриалния парк в Русе и жилищната зона на града ще продължи да
измерва концентрациите на нормативно определените замърсители на въздуха и
специфичните органични показатели (толуен, ксилен и бензен), характерни и за
производствената дейност на „Монтюпе“. Целта е сравняване на данните на
станцията на Агенцията с тези на оператора. От началото на април до момента
от тази станция не са регистрирани превишения на пределно допустимите
концентрации на измерваните замърсители.
Областният управител обърна внимание и на това, че се предприемат
мерки за почистване на замърсения участък на бреговата ивица по р. Дунав след
бившето КТМ, посока Мартен. С почистването са се заели както фирмите,
функциониращи на територията на КТМ-то, така и местното население на
Мартен.
Министърът разговаря и с граждани, които изразиха загриженост за
качеството на въздуха в Русе и застрояването на Пирин. Пред тях той подчерта,
че се предприемат необходимите мерки за контрол от страна на държавата, както
на дейността на „Монтюпе“, така и на останалите оператори в района, с цел
недопускане на нарушения на екологичното законодателство. Що се касае до
строителството в Пирин, министърът отбеляза, че трябва да се търси баланс
между икономическо и природосъобразно развитие.
На срещата присъстваха още народният представител от 19-ти МИР г-н
Искрен Веселинов, директорът на РИОСВ – Русе инж. Любомир Атанасов и
експерти на Еко инспекцията.
16. Над 250 души участваха във велопохода, посветен на Априлското въстание
събота 28 април 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
откри 11-тия пореден велопоход
Русе – Гюргево, посветен на 142та годишнина от Априлското
въстание. Походът се проведе
под патронажа на областния
управител.
Г-н Григоров приветства
присъстващите и отбеляза, че
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трябва да помним предците, дали живота си за родината, както и да бъдем
благодарни на народите, участвали в Освободителната война.
Беше отбелязан и рекорд в историята на похода, защото в него участваха
повече от 250 души, като най-възрастният е г-н Никола Петков на 73 години, а
най-младият Преслав Божидаров на 7. Сред тях беше и г-жа Ивайла Николова,
която избра да отбележи рождения си ден на велопохода. В събитието се
включиха колоездачи от Разград и Кнежа.
Участниците поднесоха венци и цветя пред паметната плоча на
Гюргевския революционен комитет, както и на пристанището, където е паметната
плоча на Христо Ботев. Мястото е свързано с революционната дейност на
известни личности от българската история като Никола Обретенов, Панайот
Волов, Стоян Заимов, Стефан Стамболов и Иларион Драгостинов.
Традиционно стартът беше даден в 10.00 ч. пред Пантеона на
възрожденците.
Организатори на инициативата са ВМРО – Русе и сдружение „Вело – Русе“.
На събитието присъства и народният представител от 19-ти МИР г-н Искрен
Веселинов, който е сред основните инициатори на идеята.
17. Български и Румънски експерти заедно в управлението на Европейски
проекти
понеделник 30 април 2018

Петнадесет експерти от
Окръжен съвет Гюргево участваха
в Наставническа програма в
Областна администрация Русе.
По време на Програмата
представителите на Окръжния
съвет се запознаха подробно с
правата и задълженията на
областния управител, неговите
заместници, главния секретар,
както и с общата и специализирана
администрация.
Административната структура в
България се различава от тази в Румъния, което предизвика оживена дискусия
между служителите от двете институции.
Специално внимание беше обърнато на три проекта на Областна
администрация Русе, реализирани по Оперативна програма „Административен
капацитет“ в предходни години. Детайлно бяха разгледани целите, дейностите,
постигнатите резултати и как е била осигурена устойчивостта на всеки от тях,
които най-общо са свързани с подобряване и повишаване на административния
капацитет на експертите.
В Наставническата програма участваха и представители на община
Ценово, които запознаха своите колеги от другия бряг на р. Дунав с общата
структура на общинската администрация, а също и с правата и задълженията на
кмета, заместник-кметовете и секретаря. От Ценово поставиха акцент върху свои
реализирани проекти, финансирани посредством европейски фондове. Сред
представените проекти от тяхна страна бяха такива за въвеждане на механизъм за
наблюдение и контрол при реализацията на общинските политики чрез прилагане
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на стратегически планове и програми, както и за изграждане на улично
осветление с използване на слънчева енергия в общината.
В предпоследния ден от Програмата участниците имаха възможност да се
запознаят директно с работата на своите колеги от отделните звена на Областна
администрация Русе и община Ценово.
Програмата завърши с презентиране опита на община Русе и Русенски
университет „Ангел Кънчев“ в изпълнението на проекти по „меки“ и „твърди“
мерки, финансирани от Европейския съюз.
Всеки от участниците от българска и румънска страна получи сертификат
за участие.
Събитието се проведе в периода 23.04 – 27.04. 2018 г.
Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за
трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна
администрация Русе“, финансиран по програма Interreg V-A Румъния – България.
Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и
ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални
инвестиции и зелена енергетика.
18. Приеха окончателната инвестиционна програма на ВИК оператора
понеделник 30 април 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров в
качеството си на председател на
Асоциацията по ВиК откри
редовното заседание на общото
събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“
ООД Русе.
По време на заседанието
беше
окончателно
приета
подробната
инвестиционна
програма на ВиК оператора и нейното разпределение. Общата й стойност възлиза
на 3 295 000 лв., като от о тях 2 215 000 лв. ще бъдат изразходени за инвестиции
в доставяне на вода на потребителите, 758 000 лв. са предвидени за отвеждане на
отпадни води, а 322 000 лв. ще бъдат вложени в пречистването на отпадъчните
води.
Най-много средства са предвидени за община Русе малко над 2 милиона
лева, а след нея се нарежда община Бяла с 284 000 лв. Иваново ще получат 200
000 лв., а Ветово и Сливо поле по 150 000 лв., следвани от Две могили с 131 000
лв. 100 000 лв. за подобряване на ВиК инфраструктурата ще бъдат дадени на
община Ценово, а 102 000 лв. на Борово.
Срещата приключи с обсъждане на мерки за подобряване на
координацията между общините и ВиК оператора, прилагани при приемане на
инвестициите.
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19. Опасността от екокатастрофа е сведена до минимум
понеделник 30 април 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров се запозна на
място с предприетите мерки за почистване
на замърсения участък на бреговата ивица
по р. Дунав след бившето КТМ, посока
Мартен. Той констатира сериозен
напредък в почистването и отбеляза, че
опасността от екологична катастрофа е
сведена до минимум. Г-н Григоров заяви,
че напредъкът се дължи на добрата
стиковка между институциите, както и на усилията на фирмите, функциониращи
на територията на индустриална зона „Тегра“ и на кметство Мартен.
Действията по отстраняване на отпадъците продължават към настоящия
момент и ще продължат до отстраняване на попадналото в реката биогориво и
други отпадъчни материали.
Почистването е затруднено от няколко закотвени шлепа на „Драгажен“
ООД – Горно Абланово, които са неизползваеми. След проведени разговори с
ръководството на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
Пристанищния комплекс в Русе и с други отговорни институции се оказва, че
фирмата не може да бъде санкционирана, защото мястото, на което са спрени
корабите не е забранено. Положителното от така породилата се ситуация е, че
корабите възпират разпространението на отпадъците по поречието на река Дунав
и съответно предизвикването на по-големи щети, които биха се отстранили и
много по-трудно.
Областният управител е в непрекъснат контакт с институциите от региона
и при необходимост е в готовност да отреагира своевременно.
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