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1. Качеството на водата във фокуса на работна среща между ВИК на Русе и
Разград
четвъртък 03 май 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров в качеството
си на председател на Асоциацията по
ВИК – Русе инициира работна среща
между Асоциациите по ВИК в Русе и
Разград, както и „Водоснабдяване –
Дунав“ ЕООД – Разград, ВИК „Меден
кладенец“ – Кубрат и „ВИК“ ООД –
Русе.
Срещата се проведе днес и на нея
бяха дискутирани възникналите казуси
при предаване на ВИК системи и
съоръжения, след подписване на
договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация, намиращи се на
териториите на населените места Сваленик и Церовец в община Иваново,
Черешово в община Сливо поле, Топчии и Просторно на територията на община
Разград, а също Равно и Каменово в Кубратско. Не беше подмината и темата
относно качеството на питейната вода.
Присъстващите приеха, че за решаването на разгледаните въпроси следва
да се водят от икономическата логика на трите търговски дружества,
възвращаемостта на вложените инвестиции, но това не следва да бъде за сметка
качеството на питейната вода. В тази връзка ще бъде потърсено съдействие от
кметовете на населените места за завишаване контрола над земеделските
производители и кооперации, обработващи земи в землищата, където се намират
водоизточниците.
Възстановяването
на
санитарно-охранителните
зони
около
водоизточниците за питейна вода и пътищата, представляващи подход към тях
следва да бъдат приоритет на кметовете и ВиК оператора.
До края на 2018 г. и началото на следващата година ще бъдат изготвени
анализи по икономическата обосновка, ще се набележат и мерки за подобряване
качеството на водата от компетентните институции и се очаква да бъдат
приключени съгласувателните процедури с Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
На срещата присъстваха още заместник областният управител на област
Русе г-н Валентин Колев, главните секретари на Асоциациите по ВиК в Русе и
Разград г-н Пламен Спасов и г-жа Надя Йорданова.
2. „Дунарит“ АД отбеляза своята 115-та годишнина
петък 04 май 2018

Заместник областният управител на
област Русе г-н Валентин Колев беше сред
официалните гости на тържествения концерт,
посветен на 115-та годишнина от създаването на
военния завод „Дунарит“.
Г-н Колев благодари за отправената
покана да бъде част от събитието. Той отбеляза,
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че последната година е била изпълнена с много трудности, а в същото време и
много успешна. Подчертано беше, че този успех се дължи на усилията на екипа
на г-н Кръстев и на всички служители. Заместник областният отбеляза, че
„Дунарит“ е едно от малкото предприятия в България с толкова дълга трудова
история. От името на областния управител и от свое име г-н Колев пожела на
всички здраве и сили за да се справят с ежедневните предизвикателства.
Заместник областният връчи и поздравителен адрес от името на областния
управител г-н Галин Григоров на изпълнителният директор г-н Кръстю Кръстев,
в който се казва:
„…Използвайки приятния повод, желая да изразя своята признателност
към професионализма и устремеността, с които работите за развитието на
Първата българска оръжейна фабрика!...
С достойнство и чест продължавайте да следвате пътя, който сте избрал!...“
Концертът се проведе в Арена Русе и продължи с богата музикална
програма, изпълнена с песни и танци на формация „Елика“ и група „Интро“ –
Пловдив.
По-рано през деня г-н Григоров се срещна с г-н Кръстев и му подари
фигура на бухал, символ на мъдростта и ерудицията. Областният управител
пожела на изпълнителния директор винаги дружеството да е в състояние на
отговаря на динамичния световен пазар.
На събитието присъстваха още заместник-кметът по устройство на
територията на община Русе инж. Димитър Наков, както и представители на
множество институции и фирми.
3. Президентите на Република България, Румъния и Австрия се срещнаха в
Русе
петък 04 май 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
беше сред официалните гости на
конференция
на
тема
„Устойчиво
развитие
на
Дунавския регион“, която се
проведе днес в „Канев център“.
В събитието взеха участие
президентът
на
Република
България г-н Румен Радев,
президентът на Румъния г-н
Клаус Йоханис и президентът на
Република Австрия г-н Александър Ван дер Белен. Те обсъдиха възможностите
за развитие на Дунавския регион и начините за подобряване на свързаността в
Европа. Участниците подчертаха стратегическото значение на региона и
отбелязаха, че той е дом на повече от 100 милиона души, което се равнява на една
пета от населението на Европейския съюз. Акцент беше поставен и върху
необходимостта от обединяване на усилията на политици и представители на
академичните среди за мобилизиране на държавите и общностите в тях с цел
укрепването му, тъй като той играе важна роля, изразяваща се най-вече в това, че
свързва Европейския съюз с Черноморския регион, Южен Кавказ и Централна
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Азия. Специално внимание беше обърнато на река Дунав, която представлява
важна транспортна ос и световно признат екологичен коридор.
По рано през деня областният управител подари на президентите на
Република България, Румъния и Република Австрия икони на Светли
великомъченик Георги Победоносец, който е закрилник на Русе. Той им пожела
здраве и сили, с които да работят за все по-осезаемия напредък на Дунавския
регион.
В събитията при посещението на президентите се включиха още
посланици на държавите-участници в тристранната среща, евродепутати, зам.министърът на външните работи г-н Тодор Стоянов, кметът на община Русе г-н
Пламен Стоилов, както и кметове на общини от България, Румъния и Австрия и
други.
4. Русенци отбелязаха деня на храбростта и празника на Русе
неделя 06 май 2018

Областният управител
на област Русе г-н Галин
Григоров
приветства
жителите и гостите на Русе по
случай Деня на храбростта и
празника на Русе.
Той се обърна към
присъстващите с думите:
„...Има дати в Българската
история, които изпълват
сърцата ни с гордост… Днес,
ние свеждаме глави пред
знамената на българската бойна слава, пред паметта на хилядите наши деди,
жертвали живота си за свободата, независимостта и обединението на България.
Българският народ пази в своята историческа памет безчет подвизи и имена на
герои…”
Г-н Григоров постави акцент и върху множеството славни победи в
Сръбско-българската война, блестящата защита на Съединението, мълниеносната
атака срещу Османската империя през октомври 1912 г., обсадата и падането на
Одринската крепост, което е и най-значимото събитие в началото на миналия век.
„В началото на XX век родната армия се превръща в най-сериозната военна сила
на Балканския полуостров, с която са принудени да се съобразяват не само
съседите, а и Великите сили!“ заяви губернаторът.
Областният управител спомена още множество славни моменти от родната
памет, като отбеляза, че независимо от нанесения жесток удар с ограниченията на
Ньойския мирен договор, Българската армия постига редица впечатляващи
победи и по време на Втората световна война.
В края на словото си г-н Григоров отправи призив настоящия празник да
продължава да ни обединява като народ, защото историята е доказала, че когато
сме единни и родината ни е силна.
След словото на областния управител реч беше произнесена и от
директорът на Регионалния исторически музей проф. Николай Ненов. В чест на
светлата дата беше строена Почетна рота от Русенския гарнизон, а Общинският
духов оркестър начело с диригент Димчо Рубчев свири празнични маршове.
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По традиция тържествената церемония завърши с полагане на венци и
цветя пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война.
Сред официалните лица на днешните тържества бяха още заместник
областният управител на област Русе г-н Валентин Колев, народните
представители г-н Пламен Нунев, г-жа Светлана Ангелова, г-н Андриан Райков,
г-н Искрен Веселинов, г-н Пенчо Милков, г-н Георги Стоилов и г-н Бюрхан
Абазов, генералният консул на Руската Федерация в Русе г-н Андрей Громов,
председателят на Общинския съвет и ректор на РУ „Ангел Кънчев“ чл. кор. проф.
д.т.н Христо Белоев, кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов, заместниккметовете г-жа Наталия Кръстева, г-жа Даниела Шилкова, д-р Страхил
Карапчански и г-н Иван Григоров, общински съветници, граждани и гости на
града.
Водещ на събитието беше г-н Любомир Кънев.
5. Откриха XX-то Русенско изложение „Техника, технологии, стоки и услуги“
четвъртък 10 май 2018

Заместник областните
управители на област Русе г-н
Свилен Иванов и г-н Валентин
Колев бяха сред официалните
гости на XX-то юбилейно
русенско изложение „Техника,
технологии, стоки и услуги“.
Г-н Свилен Иванов
приветства присъстващите и
поздрави организаторите.
„Радостен съм, че за
двадесета поредна година
русенци и гостите на града
имат възможност да се запознаят с най-новите достижения в областта на
земеделската, индустриалната, транспортната и електронна техника“ заяви
заместник областният. Той изрази увереност, че ръководството на Русенския
университет ще продължи да прави всичко по силите си за развитието и
утвърждаването на Русе като водещо европейско средище по поречието на река
Дунав.
След официалното откриване двамата заместник областни управители
посетиха щандове на участващите фирми.
На събитието присъстваха още кметът на община Русе г-н Пламен
Стоилов, областният управител на област Силистра г-н Ивелин Иванов,
заместник областният управител на област Разград г-н Евгени Драганов,
генералният консул на Русия в Русе г-н Андрей Громов, както и множество
жители и гости на града.
Изложението ще продължи до 12 май включително и ще бъде изпълнено с
множество семинари и презентации на фирми, както и демонстрации на
земеделска, автомобилна и електронна техника.
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6. Увековечиха Алеко Константинов и почетоха светите братя Кирил и
Методий
събота 12 май 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
беше сред официалните гости на
откриването на бронзов бюст на
Алеко Константинов в Двора на
Кирилицата в Плиска. Негов автор е
известният български скулптор
Вежди Рашидов.
„Радостен съм, че от днес това
прекрасно място, съхраняващо част
от българската и световна история,
ще бъде дом на паметник на
Щастливеца!” заяви губернаторът при срещата си с основателя на комплекса г-н
Карен Алексанян. Г-н Григоров подчерта, че творчеството на Алеко
Константинов поставя актуалния и до днес проблем за сблъсъка на културите.
Бюстът бе открит от директорът на къщата-музей „Алеко Константинов” в
Свищов г-жа Ивелина Иванова и командирът на военноморските сили на
България контраадмирал Митко Петев.
Церемонията се проведе вчера на 11-ти май, когато се навършиха 121
години от трагичната смърт на видния български писател и общественик.
Г-н Григоров почете паметта и на Светите братя Кирил и Методий, като
положи цветя пред техния паметник в старата столица.
На събитието присъстваха още областните управители на Шумен и
Силистра, главният секретар на Асоциацията на българите по света, скулпторът
Евгени Воденичаров и неговият учител Владимир Киров, които работят по
следващите паметници, съответно на Йордан Йовков и Никола Вапцаров.
Предвижда се те да бъдат открити на 19 юни тази година заедно с бюстовете на
Паисий Хилендарски, Гео Милев и Христо Смирненски.
7. С множество родолюбиви инициативи Шуменци посрещнаха празника на
града
събота 12 май 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в тържествената церемония
по спускане на националния флаг
на Република България от фасадата
на Многопрофилната болница за
активно лечение в град Шумен.
Инициативата се провежда
за трета поредна година и е по
случай празника на града, който се
чества ежегодно на 11-ти май –
църковен празник на Светите братя
Кирил и Методий.
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Спускането на трибагреника, който е с дължина 30 метра и широк 4.5 метра
продължи почти 30 минути и премина под съпровода на химните на Република
България, на Шумен и на много народни песни. Изработката на трикольора е
финансирана изцяло от г-н Климент Климентов, който е подвойвода на Първа
шуменска чета „Панайот Волов”, част от сдружението „Пазители на
българщината”.
Програмата продължи с множество патриотични песни и танци, като в нея
се включиха възпитаници на ансамбъл „Детелина” с хореограф г-н Иван Иванов
и децата от ансамбъл „Веселяче” към ОДК.
Сред официалните лица бяха още кметът на община Шумен г-н Любомир
Христов, народни представители, общински съветници, както и председателят на
сдружение „Пазители на българщината” и основател на ансамбъл „Българе” г-н
Христо Димитров.
8. Две могили отбеляза своя празник
неделя 13 май 2018

Заместник областният управител на област
Русе г-н Валентин Колев беше сред официалните
гости на закриващото тържество по случай
честванията на Седмицата на община Две могили,
което се проведе на 12.05.2018 г. вечерта.
Той благодари за отправената покана и
приветства жителите и гостите на общината, като им
пожела здраве и празник, който да е споделен и
изпълнен с ведро настроение за всеки от тях.
Заместник областният изрази уважение към
професионализма и енергията на ръководството на
общината и заяви, че е сигурен, че администрацията
в Две могили ще продължи да работи за
европейското развитие на населеното място и
просперитета на жителите му. Г-н Колев отбеляза,
че присъствието на народен представител и
представител на държавната власт са знак, че
общината се ползва и ще продължи да се ползва с
подкрепата на тези институции.
Програмата беше изпълнена с множество
песни и танци.
Домакин на събитието беше кметът г-н Божидар Борисов, а сред
множеството присъстващи бяха още народният представител от 19-ти МИР г-жа
Светлана Ангелова, кметове на общини от региона, общински съветници,
представители на побратимени общини и други.
Тържествата на общината започнаха във вторник на 8 май с фолклорен
празник в района на пещера Орлова чука и завършиха с празника на града на 12 и
13 май.
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9. Проект зелена енергетика и сътрудничеството между публичните
институции
сряда 16 май 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов се
срещна със заместник-председателя на
Окръжен съвет Гюргево. Поводът е
встъпителната пресконференция по
проект „Програма за специализирано
трансгранично обучение между окръг
Гюргево и Областна администрация
Русе“.
По време на срещата г-н Иванов
отбеляза, че въпреки срещнатите
трудностите в началото на изпълнението
на проекта, се надява, че той ще бъде завършен навреме. За пореден път той
отбеляза значението на трансграничното развитие и необходимостта от правилно
усвояване на еврофондовете за по-доброто регионално развитие.
Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и
ефективност на публичните институции при общ интерес като зелена енергия и
регионални инвестиции. Предвижда се и разработването на стратегия за
използването на възобновяеми енергийни източници и подобряване енергийната
ефективност в трансграничния регион Русе – Гюргево.
Представителни групи на партньорите ще участват в обучителни семинари
в Румъния, Австрия и Швеция.
В пресконференцията участваха още екипите по управление на проекта от
Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе и Община Ценово.
Пресконференцията от българска страна ще се проведе на 22.05.2018 г. от
10.30 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе.
Проектът се реализира по програма Interreg V-A Румъния – България и
общата му стойност е почти 440 400 евро.
10. СУПНЕ „Фридрих Шилер“ връчи немски езикови дипломи на свои
възпитаници
петък 18 май 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев беше
сред официалните гости на провелата се
днес церемония в зала „Европа“ на
Доходното здание по връчване на
Немска езикова диплома, ниво C1.
Връчвайки поздравителния адрес
от името на областния управител г-н
Галин Григоров, г-н Колев благодари на
ръководството на училището за
отправената покана за участие в
събитието и изрази увереност, че
преподавателите са дали всичко от себе
си знанията на техните възпитаници да бъдат приложими към потребностите на
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съвременния свят. Той пожела здраве и сили на учениците, като отбеляза, че
вярва, че те ще продължат да надграждат постиганото до този момент. Заместник
областният се обърна към учениците и с думите, че те са една идея напред пред
своите връстници, защото познанията и то на високо ниво на определен език
отварят един нов прозорец към света.
Учениците от 10-ти клас бяха подготвили кратка музикална програма и
изненада за присъстващите.
На събитието присъства и началникът на отдел „Образование, младежки
дейности и спорт“ към Община Русе г-н Сашо Щерев, който връчи поздравителен
адрес на г-жа Иванова от името на кмета г-н Пламен Стоилов.
11. Фестивал за поетичен театър „Борба и обич“ събра младежи от пет
държави
неделя 20 май 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров заедно с
народния представител г-н Искрен
Веселинов връчиха наградите на
победителите в Първия международния
фестивал на поетичния театър „Борба и
обич“.
Г-н
Григоров
приветства
победителите и им пожела нестихващ
ентусиазъм и още множество творчески
успехи.
При индивидуалните награди
отличителна награда за женска роля и по-специално за изключително присъствие
на сцената беше връчена на Хелена Стоянов от ОУ „Христо Ботев“ в
Димитровград, Сърбия за участието й в спектакъла „Пътища възрожденски“.
Също отличителна награда, но за мъжка роля получи Данаил Александров за
превъплъщението си като Орфей в постановката „Орфеев белег“.
С голямата награда за женска роля бе удостоена Ксюша Гудименко от Киев
за участието си в „Изпепеляващата страст по свободата“. Кире Атевски от Велес,
Македония, участник в спектакъла „Пранги“ по стихове на Яворов грабна
голямата награда за мъжка роля.
При генералното класиране първото място бе отредено за детскоюношеска студия към Академичен театър „Колесо“ – Киев за постановката
„Изпепеляващата страст по свободата“, второто място получиха студентите от
трети курс „актьорско майсторство“ от Пловдивския университет за „Сердарят“
от Гр. Пърличев, а трети станаха ОУ „Йордан Йовков“ от Тутракан за „Поема за
България“. Специална награда беше връчена на ОУ „Христо Ботев“ от
Димитровград за „Пътища възрожденски“. Голямата награда в генералното
класиране получи Младежка сцена „Артистисимо“ при Военен клуб – Русе.
Организаторите връчиха и по една награда на ръководителите на групи от
Сърбия и Македония. Освен това специална награда получи и Александър
Милчев за ролята на първожреца в „Орфеевия белег“.
В събитието участваха представители на България, Сърбия, Македония,
Украйна и Румъния, а журито включваше г-н Ивайло Диманов, председател и гжа Диана Шошева и г-жа Мариана Крумова, актриси от Русе.
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Фестивалът се проведе под патронажа на вицепремиера по вътрешен ред и
сигурност и министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов, а организатори са
Военния клуб в Русе и Младежка сцена „Артиситисимо“. Събитието е в рамките
на стартиралата през 2017 г. програма „Чрез изкуство към патриотизъм“.
Инициативата се реализира и със съдействието на Министерството на
образованието и науката, Министерството на културата, Държавната агенция за
българите в чужбина, Областна администрация Русе, Община Сливо поле, Ротари
клуб Русе, ВМРО – Русе, УМБАЛ „Медика“ и „Аргосад-2005 БГ“ ЕООД Русе.
12. Развитието на зелената енергетика между Русе и Гюргево
вторник 22 май 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов откри
встъпителната пресконференция по
проект “Програма за трансгранично
обучение между Окръжен съвет Гюргево
и Областна администрация Русе”,
съфинансиран от Европейския Съюз
чрез Европейския фонд за регионално
развитие в рамките на Програмата
Interreg V-A Румъния-България. Той
пожела успех при изпълнението на
проектните дейности и отбеляза
значението на трансграничното развитие за просперитета на регионите. Г-н
Иванов заяви също, че регионът Русе – Гюргево може да бъде посочен като
пример за развитие и то на европейско ниво.
По време на конференцията беше представена основната цел на проекта, а
именно повишаване капацитета за сътрудничество между Окръжен съвет
Гюргево, Областна администрация Русе и Община Ценово. Това трябва да се
случи чрез повишаване експертизата на персонала и създаването на обща рамка
за сътрудничество в областите от общ интерес.
При реализирането на проекта ще се установи и сътрудничество със страни
от Централна и Западна Европа с цел проучване на добри практики.
Резултатите, които се очаква да допринесат за устойчиви ползи за
общностите в трансграничния регион Русе – Гюргево могат да се резюмират в
придобиване на знания и обмен на опит с европейски общини и центрове за
прилагане на иновации, целящи регионалното развитие, включително и за
повишаване на енергийната ефективност чрез взаимосвързани обучителни
семинари в Румъния, България и водещи страни от ЕС в тази област като Австрия
и Швеция.
Предвижда се изготвянето на стратегически анализ и разработването на
иновативна стратегия за повишаване на енергийната ефективност чрез
независимост в отоплението и електроенергията на общинско развитие,
използване на възобновяеми енергийни източници под формата биогазови
електро и отоплителни централи, малко мащабни фотоволтаични инсталации и
др.
Не на последно място ще бъдат обсъждани мерки и проекти за прилагане
на резултатите от настоящия проект, посредством разработването на Мастер план
за съвместни инвестиции в трансграничния регион Русе – Гюргево за периода
след 2020 година.
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Общият бюджет по проекта е 440 393.19 евро, като Окръжен съвет Гюргево
разполагат с малко на 222 000 евро, Областна администрация Русе почти 6000
евро, а за Община Ценово са предвидени 212 165.52 евро.
На днешната встъпителна пресконференция участваха още заместникпредседателят на Окръжен съвет Гюргево г-н Лучиан Корозел, заместник-кметът
по регионално развитие и инвестиционна политика на Община Ценово г-н
Цветомир Петров, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“ г-жа Лили Ганчева, екипите по проекта, представителите на трите
администрации и други заинтересовани страни.
13. Отглеждането на арония и условията в птицефермите обсъдиха в Гюргево
сряда 23 май 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов откри
заседанието на Съвместната българорумънска земеделска работна група,
което се проведе днес в Гюргево. Той
отбеляза значението на трансграничното
сътрудничество и заяви, че регионът
Русе – Гюргево е на първо място по
реализиране на проекти, финансирани от
фондовете на Европейския съюз.
От своя страна заместникпредседателят на Окръжен съвет
Гюргево г-н Лучиан Корозел запозна
присъстващите със стратегията за напояване на земеделски площи в Румъния.
Беше споменато, че около 1 млрд. евро ще бъдат отделени за създаване на
асоциациите, които ще трябва да възстановят румънската напоителна система.
Също така бяха представени и възможности за осигуряване на разнообразни
мерки за стимулиране на фермерското производство, като сред тях е и
осигуряването на ниско лихвени кредити на земеделските стопани.
Акцент по време на срещата беше поставен и върху проект за създаване на
насаждения с арония заедно със складово и климатично пространство. Проектът
е замислен като комплексен и е изграден върху две инвестиционни цели,
създаване на насаждения с арония, сортове Nerlo и Melrom на площ малко над 32
хектара в екологична среда и изграждането на складово и климатично
пространство за плодовете на аронията. Общата стойност на инвестицията е 592
588 евро, от които малко над 533 хил. евро са публична невъзстановима сума.
Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за развитие на
селските райони и е в рамките на Националната програма за развитие на селските
райони на Румъния.
Участниците в работната група имаха възможността да се запознаят и на
място с извършената инвестиция, чийто титуляр е S.C. BALMORA GREEN
ENERGI SRL.
В края на срещата изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“ г-жа Лили Ганчева представи дейността на Земеделскапроизводствено-потребителна кооперация „Напредък-Батак“, както и един от
техните иновативни продукти – стерилна постеля за ферми изработена от слама
на зърнено житни култури, т.е. вид пелети от слама. Продуктът решава
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проблемите, свързани с влагата, неприятната миризма, високите нива на
сероводород и въглероден диоксид, както и заплахите от патогени във фермите.
Сред участниците в днешното заседание бяха още директорът на
Дирекцията по безопасност на храните в Русе д-р Георги Дяков, представители на
Областна дирекция "Земеделие“, община Две могили, Сливо поле и Бръшлен,
собственикът на „Арониада–Агро“ ЕООД г-н Пламен Калинов, както и експерти
от споменатите институции и техните омологични представители от Румъния.
Заседанието беше организирано съвместно от Областна администрация
Русе, Окръжен съвет Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
14. Международна конференция за инвестиции и инфраструктура
четвъртък 24 май 2018

Областният управител на област Русе
г-н Галин Григоров участва в Четвъртата
международна конференция „Инвестиции и
инфраструктура в Северна България”.
По време на срещата бяха разисквани
възможности за подобряване развитието на
регионите от северната част на страната,
посредством инфраструктурни инвестиции и
използването на еврофондовете.
На конференцията стана ясно, че сред
приоритети
на
Агенция
„Пътна
Инфраструктура” в Северна България е
максимално
бързото
изграждане
на
автомагистралата между Русе и Велико Търново, което трябва да се случи до 2022
г. Друг стратегически национален приоритет, който трябва се реализира до 2025
година е доизграждането на АМ „Хемус”. Към момента е стартирало
изпълнението на отсечката от Ябланица до Боаза, като 15% от обекта вече са
реализирани. Беше пояснено и че всеки момент предстои започването на дейности
между Белокопитово и Буховци. Приоритетно ще бъдат реализирани и
скоростния път Видин – Ботевград, обхода на Габрово, както и построяването на
тунели под Шипка и Петрохан.
ВиК секторът също беше посочен като съществен за напредъка на
регионите. За да се осигури предвидимост на инвестициите в новият закон за ВиК
се предвижда фонд, чрез който да се модернизира водоснабдителната и
канализационна инфраструктура. Възможност за ВиК инвестиции в агломерации
над 10 000 жители дава и Оперативна програма „Околна среда”.
Също така 130 млн. лева от фондовете за градско развитие по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020” са заделени за Северна България.
Особено внимание беше обърнато и на тенденциите, които ще залегнат в
законодателния пакет на Европейската комисия, който се очаква да излезе в края
на месеца. Основната идея е гарантиране, че инвестициите ще допринесат за
генерирането на допълнителен капитал, а също ще бъдат съобразени и със
спецификата на района.
Сред участниците във форума бяха още заместник-министрите на
регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите г-жа
Малина Крумова и г-н Красимир Живков, председателят на Управителния съвет
на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев, както и
изпълнителният директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, изпълнителният
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директор на Българската агенция за инвестиции г-н Стамен Янев, инж. Светослав
Глосов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, г-н
Валери Белчев, член на Управителния съвет на „Фонд мениджър на финансовите
инструменти в България” ЕАД, областни управители и кметове на общини.
Събитието се проведе на 23 май в гр. Луковит и беше организирано от
Камарата на строителите в България и председателят на Комисията по регионално
развитие към Европейския парламент г-жа Искра Михайлова. Медиен партньор
на форума беше вестник „Строител”.
15. Обръщение на Областния управител на област Русе по случай 24 май
четвъртък 24 май 2018

Уважаеми преподаватели,
Уважаеми дейци на българската наука и култура,
Уважаеми съграждани и жители на област Русе,
Скъпи ученици и студенти,
Нека днес всеки от нас склони глава пред паметното дело на Светите братя
Кирил и Методий, дело, разрушило каменния зид на догматизма, дело в основата
на Златния век на българската книжнина!
Нека бъдем достойни българи и помним, че Историята винаги е доказвала
великото прозрение „Народността не пада, там дето знаньето живей!“
ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА!
Галин Григоров
Областен управител на област Русе
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