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1. Румъния отбелязва своя национален празник
петък 01 декември 2017

Областният управител на
Област Русе г-н Галин Григоров
и неговият заместник г-н
Валентин Колев участваха в
празничното честване в град
Гюргево по повод Национален
празник на Румъния – 1
декември.
Началото на тържествата
беше дадено пред Паметника на
героите в двора на Църквата на
героите, където беше отслужена заупокойна молитва. Областният управител
заедно с председателя на Окръжен съвет Гюргево г-н Мариан Мина положи
венец и цветя пред паметника. Сред официалните гости, които също поднесоха
цветя бяха заместник-кметът по хуманитарни дейности на община Русе г-н Иван
Григоров и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ гжа Лили Ганчева.
Приветствия към гюргевчани и гостите на града отправиха кметът на
Гюргево г-н Николае Барбу, председателят на Окръжения съвет г-н Мариан
Мина и префектът на окръга г-жа Нина Кришу.
Тържествената програма продължи с военен парад под съпровода на
Духовия оркестър при културен дом „Йон Виня“. В парада се включиха
структурите на местната полиция, жандармерията, червения кръст, гранична
полиция, пожарна и др.
Шествието приключи с участието на много млади хора, които носеха 89
метрово национално знаме на Румъния.
2. Наградиха отличилите се спортисти на Русенския университет
вторник 05 декември 2017

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев
участва в традиционното тържествено
награждаване
на
отличилите
се
студенти-спортисти
на
Русенския
университет „Ангел Кънчев“ през 2017
г.
Той изказа благодарност за
отправената покана и приветства
присъстващите като им пожела преди
всичко здраве и несломима воля за
реализиране на нови цели и достигане на още по-високи върхове. Г-н Колев
отбеляза, че развитието на спортната дейност е социално значим фактор, за
който държавата прави не малко, но въпреки това е необходим допълнителен
ресурс чрез който да се развива спортната инфраструктура. Не на последно
място, заместник областният сподели, че шампионите в спорта са хора, които са
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с несломим ентусиазъм и са научени винаги да преодоляват трудностите в
живота.
Ръководителят на Университетския спортен център „Академик“ проф.
Борислав Ангелов направи ретроспекция на спортните постижения на Русенския
университет.
Също така по време на тържеството видният алпинист г-н Боян Петров,
който е покорил 10 осемхилядници, представи своите последни постижения.
Събитието завърши с награждаването на студентите-спортисти участвали
и завоювали призови места в международни и национални спортни събития.
3. Предстои заседание на комисията по индустрия и нови технологии
понеделник 11 декември 2017

Иновации, инвестиции и реални възможности в регионална перспектива и
европейски хоризонт ще се дискутират на заседанието на Постоянната секторна
комисия в областта на индустрията и новите технологии, което ще се проведе
утре, 12 декември 2017 г., от 10.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация
Русе.
Председателят на Българо-румънската търговско промишлена палата ще
представи Проект ДАНТЕ: Европейска инициатива за подобряване на
административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав.
4. Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за подпомагане
вторник 12 декември 2017

Съгласно Заповед № 03-РД/4441/04.12.2017 г. на Изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие”, от 19 декември 2017 г. до 5 януари
2018 г. започва прием на заявления за подпомагане по Националната програма
по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г., както и разпределението на
бюджета за 2018 г. по мерки и дейности. Заповедта може да намерите на
електронната страница на Държавен фонд „Земеделие”
5. Иновации, инвестиции и реални възможности в регионална перспектива
вторник 12 декември 2017

Днес
се
проведе
редовно
заседание на Постоянната комисия в
областта на индустрията и новите
технологии, председателствано от г-н
Свилен Иванов, заместник областен
управител на област Русе.
Иновации, инвестиции и реални
възможности в регионална перспектива и
европейски хоризонт беше една от
обсъжданите теми, представена от Петьо
Тодоров от Сдружение „Европейски
културен център“. Едва една пета от администрациите у нас предоставят еуслуги, а всеки трети административен регистър се поддържа само на хартиен
носител, посочи г-н Тодоров. В началото на 2017 година България е излязла от
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класацията на 50-те най-иновативни икономики в света за 2016 г., според индекс
на Bloomberg. За сравнение, през 2015 година страната е на 42-ро място в
ранглистата, като тогава дори заема 25-та позиция от гледна точка на добавената
стойност на производството.
През следващата година предстои обявяване на процедура „Насърчаване
на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, с фокус
за първи път специално върху стартиращи предприятия. Бюджетът по
процедурата е 67 млн. лв., а предприятията ще могат да кандидатстват за
грантово финансиране между 50 и 200 хиляди лв. По същата програма, през
март 2018 година, предстои да започне и прием по една от популярните и чакани
от бизнеса възможности – процедурата „Разработване на продуктови и
производствени иновации“ с бюджет от 68.5 млн. лева. Грантовата схема
„Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” ще
стартира през лятото на 2018 г.
Г-жа Елеонора Черкезова-Иванова, председател на Българо-румънска
търговско промишлена палата представи Проект ДАНТЕ: Европейска
инициатива за подобряване на административните процедури и процеси,
свързани с транспорта по река Дунав. Целите му са подобряване на
административните процедури и намаляване на бюрократичните процеси,
намаляване на загубите от време и разходите, причинени от ненужни
административни процедури и процеси за дунавския бизнес, увеличаване
конкурентоспособността на компаниите, подкрепа на икономическия растеж и
създаване на работни места в региона, чрез увеличаване на ефективността на
администрацията, хармонизиране на регулациите и административните процеси,
свързани с транспортни операции.
След проведената дискусия, присъстващите се обединиха около
решението да се създаде работна група с участието на членове от Комисията, с
цел набелязване на мерки за привличане на високотехнологични инвестиции.
Първата среща на работната група ще се състои до края на месец март 2018 г.
6. Коледно настроение озари областна администрация Русе
сряда 13 декември 2017

Областният управител на област
Русе Галин Григоров и неговият екип
посрещнаха в Областна администрация
петима сурвакарчета. Децата са от ОУ
„Олимпи Панов“ и са подпомагани от
Регионалния център за подкрепа на
процеса
на
приобщаващото
образование.
Малките сурвакари рецитираха
коледни стихотворения и отправиха
пожелания за здраве, щастие и берекет. Те подариха още и ръчно изработени
поздравителни картички на служителите в администрацията.
От своя страна г-н Григоров пожела на малчуганите здраве и безброй
осъществени детски мечти. Той зарадва децата с коледни лакомства.
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7. Областният управител награди ученици от Ценово
вторник 19 декември 2017

Областният управител
на област Русе г-н Галин
Григоров посети учениците от
ОУ „Христо Ботев“ в село
Ценово, на които подари
модерна музикална система.
Възпитаниците на училището
са участвали и печелили
множество
регионални
и
национални конкурси.
Също така той имаше
възможност да се запознае с направени от децата коледни картички, част от вече
традиционния конкурс в общината. Областният управител отправи пожелания
към тях за здраве и винаги да се стараят да прославят името на страната.
Сред гостите беше и председателят на Общинския съвет в Ценово г-жа
Галина Георгиева, под чийто патронаж се провежда състезанието.
Всеки от участниците в конкурса за коледна картичка беше награден с
грамота и пакет лакомства от г-жа Георгиева.
Програмата беше изпълнена с множество танцови изяви, посветени на
българските традиции.
8. Предстояща визита на вицепремиера Красимир Каракачанов
сряда 20 декември 2017

На 22.12.2017 г. заместник министър-председателят по обществен ред и
сигурност и министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов ще бъде на
официална визита в гр. Русе.
Инициативата се осъществява по покана на областния управител на
област Русе г-н Галин Григоров.
Предвидено е провеждане на среща и с кмета на община Русе г-н Пламен
Стоилов.
По време на срещите ще бъдат дискутирани важни за региона въпроси,
касаещи военните паметници и сигурността.
На 23.12.2017 г. от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе г-н
Каракачанов ще проведе брифинг с медиите.
9. Предстои заседание на комисията по социални дейности
сряда 20 декември 2017

Постоянната комисия в областта на социалните дейности ще проведе
заседание в Зала 1 на Областна администрация Русе на 21 декември от 10.00 ч.
По време на заседанието ще бъдат обсъдени възможностите за трудова
заетост на хората с увреждания в областта и ще бъдат представени констатации
и препоръки от проведения през тази година практически мониторинг на
социалните услуги – държавно делегирани дейности. Също така ще се разгледа
и план график на дейността на комисията за 2018 г.
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10. Корекция: относно предстоящата визита на вицепремиера Красимир
Каракачанов
четвъртък 21 декември 2017

На 22.12.2017 г. заместник министър-председателят по обществен ред и
сигурност и министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов ще бъде на
официална визита в гр. Русе.
Съобразявайки се с вашето желание, пресконференцията в която ще
участват и кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов, както и областният
управител г-н Галин Григоров, ще бъде същия ден от 16.30ч. в малката зала на
Военния клуб.
Ще бъдат дискутирани важни за региона и града въпроси, както и
инициативи свързани с патриотичното възпитание на младежта.
11. Проведе се заседание на комисията по социални дейности
четвъртък 21 декември 2017

Проведе
заседание
на
постоянната комисия в областта на
социалните дейности. То беше водено от
заместник областният управител г-н
Валентин Колев.
По време на заседанието бяха
разгледани възможностите за трудова
заетост на хората с увреждания,
съгласно Националния план за действие
по заетостта за 2017 г. Целевата група,
към която е насочен, са безработните
лица с трайни увреждания, регистрирани в бюрата по труда и безработните,
преминали успешно курс за лечение от зависимост от наркотични вещества.
Приоритетни са лицата с и над 71% намалена трудоспособност,
военноинвалиди, хора със сензорни и ментални увреждания. Сред
организациите, които могат да бъдат работодатели по Националната програма за
заетост и обучение на хора с трайни увреждания са областни и общински
администрации, общински предприятия, дирекции „Социално подпомагане“,
специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, дирекции
„Бюро по труда“, частни и/или държавни предприятия и др. Периодът на
субсидиране е до 24 месеца, като трудовото възнаграждение за 2017 г. е 300 лв.
за лица със средно или по-ниско образование и 380 лв. за лица с висше
образование. Основната цел е постигане на социална адаптивност и сигурност,
както и подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или
тежко болни самотни хора.
От проведения практически мониторинг на социалните услуги –
държавно делегирани дейности през 2017 г. може да се направи извода, че те са
ефективни и са постигнати много добри резултати. Сред споменатите добри
практики са осигурената достъпна среда в Центъра за обществена подкрепа в гр.
Борово, предоставените услуги за деца в сградата на бившия Дом за медикосоциални услуги в Русе, както и общото състояние на услугите по отношение на
организирането на социални дейности, реинтеграция на деца и социално
включване.
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Сред споменатите слабости са неравномерното разпределение на
социалните услуги и затрудненията при събиране на такси за ползването на
съответните услуги от кмета на общината или определено от него длъжностно
лице.
През предстоящата 2018 година се предвиждат три заседания на
комисията, като ще се постави акцент на изпълнението на общинските стратегии
за развитие на социалните услуги на територията на областта, тенденциите на
регистрираната безработица и заетост в област Русе през първото шестмесечие
на идната година, както и възможностите за трансгранично сътрудничество в
областта на социалното подпомагане и закрилата на детето.
12. Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов посети
Русе
петък 22 декември 2017

Днес
по
покана
на
областния управител на област
Русе
г-н
Галин
Григоров,
заместник
министърпредседателят по обществен ред и
сигурност
и
министър
на
отбраната
г-н
Красимир
Каракачанов беше на официална
визита в Русе.
В кабинета на областния
управител той проведе среща и с
кмета на града г-н Пламен Стоилов. На състоялата се среща бяха дискутирани
редица въпроси, касаещи военното формирование и региона, сред които беше и
стопанисването на военните имоти. В тази връзка беше посетен на място
Военния клуб и бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество и
инвестиции относно извършване на наложителни ремонти какъвто е случаят с
оградата на Клуба.
В края на срещата областният управител връчи на г-н Каракачанов плакет
за съществен принос и подкрепа в развитието на област Русе. От своя страна
кметът г-н Стоилов подари на вицепремиера и министър на отбраната картина с
изглед от Русе.
По време на срещата присъстваха още двамата заместник областни
управители г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов, народният представител
от 19-ти МИР г-н Искрен Веселинов, общинският съветник г-н Иво Пазарджиев,
директорът на дирекция „Управление при кризи“ в община Русе г-н Спасимир
Димитров, командирът на Военно формирование 32420 и майор Васил Петров,
началник сектор във Военно окръжие Русе.
По-късно през деня г-н Каракачанов откри младежко представление
посветено на българските традиции и обичай по Коледа. Това е пилотен проект
към Министерството на отбраната в контекста на Програмата за патриотично
възпитание на младите българи. Целта е чрез изкуството подрастващите да
бъдат възпитани в ценности, традиции, морал и обществен дълг. С
осъществяването на тази нелека задача се е ангажирала групата на театър-школа
„АРТИСТИСИМО“ с ръководители проф. д-р Александър Илиев и г-жа Иглика
Пеева.
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13. Малки сурвакари нарекоха за здраве екипа на областна администрация
Русе
петък 22 декември 2017

Заместник
областният
управител на област Русе г-н
Свилен Иванов и екипът на
Областната
администрация
посрещнаха три двойки близнаци
сурвакарчета. Децата Калина, Боян,
Моника, Георги, Катрин и Марк са
ученици в първи, втори и трети
клас на ОУ „Отец Паисий“.
С ръчно изработените си
сурвакници, те сурвакаха за здраве
г-н Иванов и отправиха пожелания за благодат и топлина.
От своя страна г-н Иванов подари лакомства на малчуганите, като им
пожела здраве, безброй реализирани мечти и винаги да са горди от това, че са
русенци.
14. Обсъждане евро председателството с посланика на България в Румъния
четвъртък 28 декември 2017

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров и
неговият заместник г-н Валентин
Колев се срещнаха с посланика на
Република България в Румъния
Н.Пр. Тодор Чуров.
Акцент в проведената среща
бяха
възможни
трансгранични
инициативи по време на родното
председателство на Съвета на
Европейския съюз. Сред обсъдените
варианти са посланиците на представените европейски държави в Букурещ да се
запознаят отблизо с региона, с бита, културата и традициите, присъщи за нашите
географски ширини. Също така се предвижда представители на Европейската
комисия да посетят Русе по време на предстоящото председателството. Особено
внимание беше отделено на възможността да бъдат поканени представители на
бизнеса да се запознаят с възможностите, които предлага област Русе, като това
да е стъпка към по-нататъшни инвестиции в развитието на региона.
През първата половина на идната 2018 година се очаква да бъдат
реализирани множество съвместни инициативи между институции от България и
Румъния.
Не на последно място всички присъстващи на срещата се обединиха
около становището по време на българското председателство на Съвета на ЕС да
се постави още по-ясно пред Европа изключителната необходимост от
построяването на трети мост над р. Дунав, който да се намира при Русе.
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В срещата участваха още г-н Ивайло Маринов, първи секретар в
българското посолство в северната ни съседка и изпълнителният директор на
Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева.

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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