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1. Студенти по право от РУ „Ангел Кънчев“ посетиха областна
администрация Русе
петък 02 март 2018

Днес, в зала „Свети Георги“ на
Областна
администрация
Русе,
второкурсници
по
право
от
Юридическия факултет на Русенския
университет, водени от гл. ас. д-р
Диляна Калинова, се срещнаха с
юристи от Областната управа.
Срещата беше открита от заместник
областният управител г-н Свилен
Иванов. Той приветства студентите и
отбеляза, че имат реален шанс за
реализация във всяка институция или
организация. Заместник областният
управител допълни, че хората, завършили право винаги са били търсени
специалисти, както и че Русенският университет е сред водещите в тази област.
По време на срещата бяха дискутирани множество различни теми,
свързани с работата на държавната администрация. Специално внимание беше
отделено на функциите на областния управител, неговите правомощия и начините
за взаимодействие, координация и осигуряване на съответствие на интересите и
политиките между отделните институции. Детайлно беше представена и
структурата на Областната администрация, както и с какво точно се занимават
служителите от всяка дирекция.
По време на инициативата бяха представени и реални казуси от
юридически аспект, касаещи дейностите на Областна администрация Русе. Те
бяха свързани най-вече с осъществяването на контрол от областния управител над
общинските съвети в областта според Закона за местното самоуправление и
местната администрация, дейността на отдел „Държавна собственост“ и много
други.
В края на срещата студентите бяха запознати с възможностите за
провеждане на стаж в държавната администрация и по-конкретно в Областна
администрация Русе, която е партньор на Русенския университет.
Инициативата е част от организирана учебна практика по административно
право и административен процес, а основната й цел е студентите да се запознаят
с дейността на административните органи, чрез пряк контакт с тях, както и да
повишат своите знания в областта на Правото.
2. Многобройни поздравления по случай освобождението
петък 02 март 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров получи
множество поздравления по случай Националния празник – 3 март.
Също така поздравителни адреси изпратиха генералният консул на Руската
Федерация в Русе г-н Андрей Громов, командирът на Военноморските сили на
Република България контраадмирал Митко Петев, префектът на окръг Гюргево гжа Нина Кришу, председателят на Окръжния съвет г-н Мариан Мина и кметът на
Гюргево г-н Николае Барбу.
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За Андрей Громов „Този ден е значителен за народите на Русия и България,
които заедно извоюваха свободата на България“. Той отправя пожелания и към
всички жители на региона за здраве, щастие, успехи и просперитет. От своя страна
командирът на флота заявява „Подвигът на този ден е неизмерим, неподвластен
на времето… Нека помним, нека бъдем единни и носим в сърцата си гордия
български дух!“. От другата страна на Дунав отправят поздрави и пожелания за
просперитет в духа на досегашното тясно трансгранично сътрудничество, целящо
развитието и благосъстоянието на общностите в Румъния и България.
3. Русенци отбелязаха 140 години от освобождението на България
събота 03 март 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
приветства жителите и гостите
на Русе по случай Националния
празник на България – 3 март.
Той се обърна към
присъстващите с думите: „...На
днешната дата преди точно 140
години в Сан Стефано започва
най-значимия градеж в новата
българска история, а именно
създаването на Третата българска държава! Днес ние се прекланяме пред
самоотвержеността и достойнството на тези, които промениха хода на историята
ни, тези, които сбъднаха Шишмановата мечта – от забитата главня в изпепелената
българска земя да се разлисти дърво – символ на българщината...”
Областният управител постави акцент и върху хилядите мъченици от
славната Априлска епопея. „Без тяхната саможертва Самарското знаме нямаше да
премине от край до край през святата и нещастна българска земя, водейки руси и
българи заедно в боя... Винаги ще помним имената на Левски, Ботев, Бенковски,
Волов, Каблешков, Бачо Киро, поп Харитон, Ангел Кънчев и още много, които
вярваха в своя подвиг и вложиха душата си, за да превърнат мечтата си в
действителност... Историята оправда великото им прозрение – нужна ни беше
национална революция, за да се стигне до национална свобода. Каблешков пише
„Не в куршума на кремъклийката се надявам, а в гърмежа й...” заяви губернаторът.
В края на словото си г-н Григоров отправи призив да помним и
съхраняваме своето минало, да пазим българския дух и култура, минали през огън
и плам, за да ни има и утре.
След словото на областния управител свещеници от Русенската
митрополия отслужиха заупокойна молитва за падналите за освобождението на
родината и благодарствен молебен за извоюваната свобода. В чест на светлата
дата беше строена Почетна рота от Русенския гарнизон, а Общинският духов
оркестър начело с диригент Димчо Рубчев свири празнични маршове.
По традиция тържествената церемония завърши с полагане на венци и
цветя пред паметника на Свободата.
Сред официалните лица на днешните тържества бяха още заместник
областните управители на област Русе г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов,
народните представители Пламен Нунев, Андриан Райков, Пенчо Милков, Георги
Стоилов и Бюрхан Абазов, председателят на Общинския съвет и ректор на РУ
„Ангел Кънчев“ чл. кор. проф. д.т.н Христо Белоев, кметът на община Русе г-н
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Пламен Стоилов, заместник-кметовете г-жа Наталия Кръстева и д-р Страхил
Карапчанским, вицеконсулът на Руската Федерация г-н Иван, зам.-кметът на
Община Гюргево Йон Драгомир, общински съветници, граждани и гости на града.
Водещи на събитието бяха актьорите от ДТ „Сава Огнянов“ Ясена
Господинова и Венцислав Петков.
4. Обръщение по повод националния празник на република България - 3 март
събота 03 март 2018

Скъпи съграждани,
Уважаеми жители на Русенска област,
Нека всички ние носим единството по
между си, като помним и предаваме на идните
поколения думите, водели преди 140 години
освободителите ни „Мир и благоденствие по
цялата българска земя!“
Поклон пред
величието и подвига на безсмъртните ни
герои, обрекли се за свободата на Майка
България!
ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ!
Галин Григоров
Областен управител на област Русе
5. Немската гимназия представи проект, посветен на освобождението
вторник 06 март 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов взе
участие в представянето на резултати от
историческо
проучване
на
тема
„Паметници в област Русе, свързани с
Руско-турската война (1877 – 1878 г.)“.
Той приветства присъстващите и
подчерта значението на учебния предмет
история. Заместник областният пожела
на учениците здраве, дръзновение и да не
спират да следват мечтите си.
Инициативата е извършена от
ученици от VIIII и XI клас от Средното
училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ под ръководството на
учителя по история г-н Николай Чакъров. Учениците презентираха общо 36
паметника, 8 паметни плочи и 1 музей на територията на региона.
Важно е да се отбележи, че подобно изследване се прави за пръв път от
ученици в областта и е по повод Националния празник на Република България –
3 март и 140 години от възстановяването на българската държавност.
Проучването се е реализирало и с помощта на Регионалния съюз на
офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Сред официалните гости бяха генералният консул на Русия в Русе г-н
Андрей Громов, председателят на Регионалния съюз на офицерите и сержантите
от запаса и резерва о.р. майор Димитър Вълков и неговият заместник о.з.
полковник Иван Иванов.
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6. ОДВМР Русе отчете дейността си за изминалата година
сряда 07 март 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в отчет-анализа за дейността
на ОДМВР – Русе за 2017 година.
Той отчете постигнатия синхрон
между Областна администрация
Русе и институциите, гарантиращи
сигурността в региона. Също така
той благодари на директорът на
ОДМВР за своевременната реакция
по време на утежнената зимна
обстановка. Областният управител
подчерта значението и на наличието
на дежурен патрул при ГКПП „Дунав мост“, който да предотвратява сериозни
пътни задръствания на територията на град Русе.
По време на заседанието бяха представени извършените дейности през
2017 г., както и целите на ОДМВР за настоящата година. Отчетено беше леко
нарастване броя на регистрираните престъпления спрямо 2016 г., съответно от
2239 на 2434. От тях 2143 са били криминални, а 291 икономически през
изминалата година. При престъпленията против личността се отчита лек спад от
1271 през 2016 г. на 1192 през 2017 г. Положителна тенденция е и увеличаването
разкриваемостта от 36.85% на 49.18% за изминалата година. С най-голям дял в
криминалните престъпления са били тези, които са против собствеността 55.65%
или 1191 от общо 2140. Също така за 2017 г. са били извършени и 4 убийства на
територията на областта, като извършителите на всяко от тях са установени.
Беше представена и подробна статистика относно броя на пътнотранспортните произшествия в региона, като и трендът е позитивен от 1828 за
2016 г. броят им е спаднал на 1429 за 2017 г. Тежките са били 335 при 403 за 2016
г. Броят на ранените също е спаднал от 511 на 437, както и на убитите от 29 на 18.
Сред основните приоритети на Областната дирекция на МВР за
настоящата година са повишаване ефективността на превантивната дейност и
противодействие на разпространението на наркотични вещества и телефонните
измами.
Сред официалните лица на събитието бяха заместник главният секретар на
МВР г-н Георги Арабаджиев, заместник директорът на ГДБОП ст. комисар Стоян
Темелакиев, директорът на ОДМВР Русе старши комисар Теодор Атанасов,
неговият заместник комисар Илиан Енчев, директори на дирекции, както и
шефовете на всички институции от региона, свързани с осигуряване на
сигурността.
7. Уточнение относно източника на днешния сиренен вой
сряда 07 март 2018
Във връзка с констатиран от множество граждани днес около 10:00ч.
сиренен вой, след извършено съвместно проучване с Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) правим следното
уточнение: Източникът на сигнала е от град Гюргево.
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Стана ясно, че всяка първа сряда от месеца се извършва учебнотренировъчно задействане на оповестителната система в град Гюргево, като при
благоприятни метеорологични и акустични условия сиреният вой се чува и в град
Русе.
Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров своевременно
осъществи контакт с директора на РДПБЗН комисар Димитър Павлов с цел
занапред да бъде създадена организация за информираност между службите от
двете страни на река Дунав. Идеята е да се избегне създаване на излишно
напрежение сред населението.
8. 30 години свободна зона Русе
четвъртък 08 март 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров уважи
официалното тържество на „Свободна
зона – Русе“ по повод 30-та годишнина
от създаването на дружеството. Той
удостои директорът на експортноимпортния център г-н Димитър
Недялков със значка за съществен
принос в икономическото развитие на
Русе. В приветственото си слово към
присъстващите губернаторът подчерта
значението на бизнес структурата за
успешното развитие на региона. Той
отбеляза, че това е благодарение както на добрия мениджмънт от самото начало
на дружеството, така и на множеството дейности и услуги, които то е в състояние
да предложи на своите клиенти. Г-н Григоров допълни, че малко фирми могат да
се похвалят с подобни отлични резултати и същевременно допринесли за
цялостното икономическо развитие на областта. Не на последно място той пожела
здраве и сили, с които екипът на „Свободна зона – Русе“ да запази водещите си
позиции в сферата.
Сред официалните гости бяха още председателят на Общинския съвет и
ректор на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, заместниккметът по европейското развитие д-р Страхил Карапчански, представители на
бизнеса и медиите.
Също така д-р Карапчански връчи на г-н Недялков поздравителен адрес и
картина с пейзаж от Русе от името на кмета на община Русе г-н Пламен Стоилов.
Събитието се проведе вчера вечерта в ресторанта на хотел „Дунав плаза“.
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9. Обсъдиха проекта за изграждане на паметник на загиналите войни в
Беляново
петък 09 март 2018

В Зала 1 на Областна
администрация Русе се проведе
заседание на постоянно действащата
междуведомствена областна комисия
„Военни паметници“. То беше
водено от заместник областният
управител на област Русе г-н
Валентин Колев.
По време на заседанието беше
взето решение за одобрение проекта
за изграждане на паметна плоча на
загиналите в Балканските, I-вата и II-рата световни войни в с. Беляново, община
Ценово. Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров ще трябва да
изпрати на министъра на отбраната г-н Красимир Каракачанов проекта за
съгласуване в срок до 22.03.2018 г. Основният мотив за реализацията на този
проект е да се почете паметта на загиналите жители от селото по време на
споменатите войни. Проектът ще представлява паметна плоча, изработена от
черен гранит на който са изписани имената на загиналите общо 15 души – 6 по
време на Балканските войни, 7 в Първата световна и 2 през Втората световна
война. Идеята за подобна инициатива е на кметовете на Беляново г-н Георги
Горанов и на община Ценово д-р Петър Петров.
Също така по време на заседанието беше обсъден и проекта за изграждане
на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално
обединение на България в с. Новград, община Ценово. Решението, което беше
взето е след представяне на пълната документация в Областна администрация
Русе да бъде разгледано и съответно гласувано предложението на изграждане на
мемориала.
По време на срещата бяха споменати и мнения за необходимостта и от
поддържане на изграденото през годините. Беше представена и възможността за
осиновяване на паметници, тъй като това би допринесло за запознаване младото
поколение с родната памет.
В тази връзка заместник областният г-н Колев заяви, че се правят опити за
намиране на ресурс, за да бъде съхранено изграденото през годините. Той
приветства идеята за осиновяване на паметници и изказа категоричната подкрепа
в провеждането на бъдещи инициативи, касаещи съхраняването и предаването на
историческото минало.
На заседанието присъства и г-н Радослав Симеонов, главен експерт в
дирекция „Социални дейности“ към Министерство на отбраната. Той адмирира
начина на работа на комисията и заяви, че може да бъде приета за еталон в тази
сфера. Освен това той акцентира и на готовността на Министерство на отбраната
да финансира проекти, касаещи Първата световна война, тъй като 2018 година е
последната, в която може да се случи това.
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10. Рехабилитацията на музея в Бяла бе обсъдена в Кълъраш
петък 09 март 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Валентин Колев
участва в провелата се в гр. Кълъраш
среща
между
партньорите
в
трансграничен проект за рехабилитация
на музейни сгради в Бяла и Кълъраш.
На срещата беше обсъдено
състоянието
на
проектната
документация и необходимите стъпки за
успешното приключване на този етап на
проекта. Двете участващи страни поеха
конкретни ангажименти в кратък срок
да изготвят необходимите документи и да ги представят пред съответния
контролен орган.
По време на срещата г-н Колев изрази задоволство че институции и
организации кандидатстват по разнообразни програми за съфинансиране от
Европейския съюз, което е още едно доказателство за все по-доброто ниво на
интеграция на България и Румъния в Съюза. Заместник областният декларира
категорична подкрепа за проекта и изрази увереност, че партньорите ще направят
всичко възможно за реализацията му.
Отбелязано беше, че настоящата среща е била задължителна и че
партньорите са реагирали своевременно. Също така беше подчертана важността
на срещата и увереността, че постигнатите договорености ще дадат възможност
за включването на проекта в списъка за финансиране.
Срещата беше осъществена по личната покана на председателя на
Окръжния съвет в Кълъраш г-н Василе Илиуца, а цялостната организация бе
създадена от изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа
Лили Ганчева.
Сред официалните лица бяха още кметът на община Бяла г-н Димитър
Славов и неговият заместник г-н Евгени Димов.
Водещ партньор по проекта е Окръжен музей „Долен Дунав“, а партньори
са Окръжен съвет Кълъраш и община Бяла. Проектът се реализира по приоритетна
ос „Зелен регион“ на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A
Румъния – България 2014-2020 г.
11. Спешно свикване на комисия във връзка с активизирано свлачище
понеделник 12 март 2018

Г-н Галин Григоров и ресорният
заместник областен г-н Валентин Колев
се запознаха със създалата се усложнена
обстановка, предизвикана от свличане
на земни маси по пътя между село
Пиргово и помпена станция Пиргово –
1 на „Напоителни системи клон долен
Дунав“ ЕАД и станцията на ВиК ООД.
Нарушена е проходимостта на
пътя, невъзможно е и обслужването на
съоръженията на двете дружества.
9

С цел минимизиране възможността от злополуки с преминаващи хора и
превозни средства, както и ограничаване последиците от въздействието на
свлачищните земни маси, беше осъществена контролна дейност и моментално
обследване състоянието на ската. За тази цел беше свикана междуведомствена
комисия, включваща представители на компетентни институции – началникът на
отдел „Държавна собственост“ в Областна администрация Русе г-н Огнян
Атанасов, началникът на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и
защита на населението комисар Димитър Павлов, кметът на село Пиргово г-н
Илиан Бодуров, зам.-кметът на община Иваново г-н Пламен Дончев и служители
от двете гореспоменати дружества.
Освен свлечените земни маси има опасност и от образуване на нови
свлачища в съседните участъци.
По-късно пристигна и специализиран екип на Пожарната, който се зае с
неотложни дейности по обезопасяването на района.
Областният управител е в постоянен контакт с всички страни, имащи
отношение по проблема и координира действията между институциите.
12. Предстоящ международен младежки фестивал за поетични текстове
вторник 13 март 2018

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров се срещна с гжа Иглика Пеева, дългогодишен радио
журналист, а в момента представител на
Военния клуб в Русе и сдружение
„Младежка сцена“.
Целта на срещата беше свързана с
предстоящото провеждане на първия
младежки фестивал на поетичния текст
по стихове на български поети под
надслов „Борба и обич“.
Областният управител изрази
готовност за съдействие и заяви, че
именно подобен род инициативи са в основата на възпитанието на младото
поколение. Г-н Григоров добави, че това е и една великолепна възможност всеки
да се докосне до произведенията на познатите ни и не чак толкова познати
български поети.
Събитието ще събере за първи път в региона младежи от България и
българските общности в чужбина.
Инициативата ще бъде под егидата на вицепремиера и министър на
отбраната г-н Красимир Каракачанов и е в рамките на стартиралата през декември
2017 г. програма „Чрез изкуство към патриотизъм“.
Фестивалът ще се проведе в периода 19 – 21 май тази година и е посветен
на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май.
Събитието се организира съвместно от Военния клуб в Русе и сдружение
„Младежка сцена“.
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13. 100-на годишнина на ветеран от втората световна война
сряда 14 март 2018

Заместник областният
управител на област Русе г-н
Валентин Колев уважи 100
годишния юбилей на г-н
Трайко Андонов, ветеран от
Втората световна война. Г-н
Колев пожела на г-н Андонов
здраве, за да посреща още
множество рождени дни и
винаги да е обграден от
приятели. Той добави още, че
всеки има какво да научи от
един толкова мъдър човек,
преживял толкова много през годините.
Заместник областният подари на рожденика иконостас и му връчи
поздравителен адрес от името на областния управител г-н Галин Григоров, в
който се казва:
„…Бъдете радостен и горд от постигнатото през годините! Бъдете все така
стожер на прекрасното семейство, което имате и което е достоен пример за
сплотеност и разбирателство! Позволете ми да Ви припомня думите на Майкъл
Фокс, че семейството не е нещо важно, а всичко!...
Бъдете щастлив! Бъдете пример за пример за Личност! Бъдете пример за
Човек!
Нека нестихващият Ви порив бъде лъч светлина, огряващ пътя към
покоряване на нови хоризонти!...“
Сред гостите бяха още началникът на Военно окръжие – Русе подп. Цанко
Недев, майор Васил Петров, началник на сектор във Военно окръжие Русе,
директорът на дирекция „Здравни и социални дейности“ в община Русе г-жа
Мариела Личева, председателят на Съюза на ветераните от войните в гр. Русе гжа Вася Бойчева, близки, роднини и приятели.
Също така подп. Недев удостои рожденика със „Знак на Министерството
на отбраната“ за принос към отбраната на страната и по случай 100-годишния
юбилей.
Г-н Андонов е роден на 14 март през далечната 1918 година в село Лазаро
Поле, Македония. По-късно през 1926 г. се преселва в България и се установява в
Русенко, по-точно гр. Бяла. След това отбива военна служба и придобива звание
подофицер. По време на 2-рата Световна война два пъти е мобилизиран и
изпращан в противовъздушните батареи около София и Перник, за да защитава
въздушното пространство над родината.
През 1948 г. се установява да работи в Русе и последователно заема
различни ръководни позиции в едни от най-големите промишлени предприятия.
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14. Заседание по програмата за морско дело и рибарство
петък 16 март 2018

Г-н Галин Григоров в качеството му
на член на Регионалния съвет за развитие на
Северен централен район участва в
четвъртото заседание на Комитета за
наблюдение на Програмата за морско дело и
рибарство 2014 – 2020.
По време на заседанието беше приет
отчета за изпълнение на годишния план за
действие по информация и комуникация за
2017 г. Също така беше одобрена и
индикативната годишна работна програма за
настоящата 2018 година. Сред основните
приоритети е своевременното публикуване в Единния информационен портал на
всички новини, информация, документи и указания, касаещи изпълнението на
процедури и схеми, с оглед спазване принципите на максимална прозрачност и
публичност от страна на Управляващия орган. Също така акцент ще бъде
поставен и върху организирането на информационни срещи, насочени към
потенциални бенефициенти, партньорски организации и други заинтересовани
страни относно възможностите за финансиране по мерките, планирани съгласно
Индикативната годишна работна програма. Предвижда се и организирането на
два семинара през юли и октомври за повишаване на капацитета на Местните
инициативни рибарски групи в разработването на местните стратегии за развитие.
Информационните събития за бенефициенти и потенциални бенефициенти за
популяризиране на отворените процедури по Програмата ще бъдат 7 на брой и ще
се реализират от април до декември 2018 г.
Освен фокуса върху повишаване информираността на заинтересованите
страни, бяха взети и решения за увеличаване на общия размер на финансовата
помощ, за да се финансират още 7 проектни предложения по „Продуктивни
инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и 2
предложения по „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.
Срещата се проведе на 15 март в гр. София.
Очаква се следващото заседание на комитета да бъде в периода октомври
– ноември тази година.
15. Обсъждане графика за проверките на опасните обекти в региона
петък 16 март 2018

Валентин Колев проведе среща
с ръководителите на ведомствата и
организациите, имащи отношение по
определянето, картотекирането и
подготовката за извършване проверка
на потенциално опасни обекти,
хидротехнически съоръжения и други
водни обекти на територията на
региона.
По време на заседанието бяха
одобрени списъка с обектите и
графиците
за
проверка
на
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хидротехническите съоръжения, язовирните стени, както и на обектите, работещи
с рискови съоръжения, опасни химически вещества и лесно запалими материали.
Също така междуведомствената комисия ще извърши проверка на
аварийната готовност и техническото състояние на рисковите съоръжения и
инсталации в обектите, боравещи с лесно запалими и взривоопасни материали,
както и опасни химически вещества и смеси. Акцентът ще бъде поставен върху
изпълненията на предписанията от предходната проверка, наличните количества
опасни вещества и спазването на изискванията за съхранението им и безопасната
работа с тях. Детайлно ще бъде проверено и състоянието на
газсигнализационните
системи,
контролно
измервателните
прибори,
електрическите и мълниезащитни инсталации.
Комисията ще се запознае на място и с цялостната противопожарна защита,
аварийното планиране и аварийната готовност. Проверяващите ще изискат още и
информация за наличието и актуализацията на аварийните планове,
осигуреността с колективни средства за защита, обучението на персонала, както
и провежданите тренировки и учения.
Проверките ще се извършат в периода 02.05.2018 г. – 15.05.2018 г. и от
03.09.2018 г. до 14.09.2018 г.
До края на месец ноември тази година Областна администрация Русе,
съвместно с Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на
населението и Басейнова дирекция „Дунавски район“, с център град Плевен ще
изготвят обобщен доклад – анализ за техническото и експлоатационно състояние
на проверените съоръжения и обекти, който ще бъде изпратен на министъра на
вътрешните работи.
16. Областният управител отпразнува рождения си ден
понеделник 19 март 2018

В първия работен ден след своя
рожден ден – 17 март, г-н Галин Григоров
получи множество поздравления.
Сред първите, които уважиха
личния празник на областния управител
бяха генералният консул на Русия в Русе
г-н Андрей Громов, кметът на община
Русе г-н Пламен Стоилов, председателят
на общинския съвет чл.-кор. проф. д.т.н.
Христо
Белоев,
общественици
и
представители на медиите.
Към пожеланията за здраве, щастие
и успехи се включи и изпълнителният
директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева, която подари
на рожденика нож за писма от двореца „Пелеш“ в Румъния.
По случай рождения си ден г-н Григоров получи и специален подарък от
екипа на ръководената от него администрация – книгата „За честта и славата на
България. Българските бойни знамена“ и бутилка червено вино.
Сред подаръците бяха още умалено копие на Паметника на Свободата,
копие на черешовото топче и класни вина.
Също така постъпиха множество поздравителни адреси от областните
управители в страната, директори на териториални звена, кметове на общини и от
представители на институции от другата страна на Дунав – в гр. Гюргево.
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17. Живота и гибелта на прочутия капитан Бърдаров
вторник 20 март 2018

Днес от 11.00 часа в зала
2.101 на РУ „Ангел Кънчев“ се
състоя представянето пред русенска
публика на филма „Забраняваната
легенда“, посветен на живота и
гибелта
на
капитан
Христо
Бърдаров, загинал в Първата
световна война за свободата на
Македония.
Филмът беше представен от
известния
български
радио
журналист
и
телевизионен
коментатор Костадин Филипов или
по-известен в журналистическите среди като Коста Филипов.
Инициативата се осъществи под патронажа на областния управител на
област Русе г-н Галин Григоров и със съдействието на ръководството на
Русенския университет.
Преди прожекцията, г-н Григоров се срещна с г-н Филипов в Областната
администрация, където двамата обсъдиха възможности за бъдещи съвместни
инициативи. Г-н Григоров заяви, че е радостен от факта, че подобно културно
събитие се състои именно в Малката Виена, която е център на европейската и
дунавска култура. Той добави още, че е родолюбиво и достойно да се отдава почит
към геройството и саможертвата на отстоявалите свободата и обединението на
разпокъсана България.
С думите „Дейността Ви е от съществено значение за съхранението и
предаването на родната памет!... Бъдете пример за личност, отдадена на
патриотизма и обществения живот!“ г-н Григоров се обърна към госта.
Костадин Филипов е роден на 28.03.1947 г. в гр. Петрич. Там той завършва
гимназия, а след това става студент по журналистика в Софийския университет.
Работи във вестник „Народна младеж“, а после оглавява програма „Хоризонт“ на
БНР. Последователно до 2010 г. е кореспондент на БНР, БТА и БНТ. В момента е
член на Управителния съвет на Македонския научен институт в София.
18. Новите трансгранични проекти обсъди Мониторингов комитет
четвъртък 22 март 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов участва
в 10-то заседание на Мониторинговия
комитет по Програмата за трансгранично
сътрудничество между България и
Румъния.
В изказването си пред Комитета
той призова бенефициентите да проявят
по-голяма
активност
при
идентифицирането
на
финансови
инструменти при актуализацията на
финансирането на Програмата.
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По време на срещата беше отбелязано, че са били подадени 200 проектни
предложения по третата покана на Програмата, от които 140 са преминали
първоначалния етап на одобрение. Въпреки това от одобрените на първо ниво
общо 140 проекта, бенефициентите са подали с 16 по-малко предложения за
втория етап на оценка. Интересно е, че за първи път се използва двустепенната
система за оценяване, като идеята за това е да се изберат възможно най-добрите
проекти, които ще допринесат за по-висок икономически растеж в рамките на
териториалния обхват на предложенията. В тази връзка на днешното заседание 85
проекта се класираха, а 33 бяха отхвърлени.
Сред най-активните участници се оказаха административнотериториалните единици, следвани от неправителствените организации,
образователните институции, търговските камари и научните институции.
Обявено беше и че най-голям интерес е проявен към втората приоритетна
ос, а именно Зелен регион. По нея са били подадени 82 проектни предложения, от
които 56 са одобрени. Одобрените проектните предложения за безопасен и добре
свързан регион са съответно 18 и 17. От общо 124 подадени проекта на втората
фаза 6 не бяха обсъждани на днешното заседание, тъй като получават над 85
точки, което означава, че се преминава директно към тяхното изпълнение.
Сред областите отличници в България по брой и сума предложени проекти
за финансиране са Добрич и Русе, следвани от Монтана, Враца и Плевен. От
румънска страна като първенец може да се посочи окръг Долж, а веднага след
него се нареждат Констанца и Гюргево.
Освен списъка с одобрени и отхвърлени проекти на срещата беше
отбелязано, че на 2 май тази година в Европейската комисия ще бъдат
дискутирани мерките за междурегионално сближаване за периода 2021 – 2027
година.
Заседанието по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.се
проведе днес в гр. Велико Търново.
19. В Габрово разгледаха новите възможности за райониране на страната
вторник 27 март 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров
участва в заседание на Регионалния
съвет за развитие на Северен
централен район.
Акцент по време на срещата
беше поставен върху представянето
на определените три варианта за
нов териториален обхват на
районите от ниво 2 в страната. Те
бяха презентирани от заместникминистъра
на
регионалното
развитие и благоустройството и
ръководител на Управляващия орган по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г. г-жа Деница Николова. Тя отбеляза, че промяната се налага поради
негативните демографски тенденции най-вече в Северозападния и в Северния
централен район, тъй като те са най-застрашени населението в тях да спадне под
минималния европейски праг за второ ниво район от 800 000 души. Идеята е, че
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чрез въвеждането на новото райониране ще се осигурят европейски средства за
по-ефективно териториално сближаване.
Всеки от трите варианта беше представен със своите плюсове и минуси.
Като основен недостатък на първия, разделящ страната на 5 района беше посочен,
че новият Югозападен район става прекалено голям и има опасност от
концентриране на прекомерни финансови ресурси в него, което е в противовес на
провежданата Европейска политика. Също така при този вариант изкуствено към
Северозапада се причисляват областите Велико Търново и Габрово.
Като най-удачен вариант беше посочен втория, тъй като той осигурява
дългосрочна демографска устойчивост и балансираност между областите,
попадащи във всеки от районите. Също така този вариант е най-добре географски
и ресурсно обусловен. Тази теза беше подкрепена и от г-н Григоров, тъй като тази
опция ще позволи по-висока степен на сътрудничество между областите и
общините по поречието на р. Дунав. Спрямо третият вариант бяха изказани
опасения за изкуственото разделяне на Дунавския и Черноморския регион.
Също така членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха представените
проекти на актуализирани документи за изпълнение на Областните стратегии за
развитие на Силистра, Велико Търново, Габрово и Разград.
Заседанието беше открито от областния управител на област Габрово г-жа
Невена Петкова, а участие в него взеха представители на министерства, народни
представители, общини и организации на работодатели, работници и служители
на национално равнище, както и областните управители от Северен централен
район.
20. Официална среща между Азербайджанския посланик и Областния
управител
сряда 28 март 2018

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров и
неговият заместник г-н Валентин
Колев се срещнаха с посланика на
Република Азербайджан в България
Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова. В
срещата участва и г-жа Вусала
Садъгова,
втори
секретар
в
посолството на Азербайджан в
София.
Визитата е продиктувана
както от желанието за установяване
на по-тесни връзки, така и от
откриването на изложба, посветена на известния азербайджански композитор
Кара Караев. Експозицията ще бъде представена тази вечер от 17.00 ч. в
Русенската художествена галерия.
По време на срещата беше отчетено, че България е стратегически партньор
за Азербайджан.
В тази връзка бяха обсъдени варианти за по-широко представяне пред
русенци на икономическите и туристически възможности, с които разполага
каспийската страна. Това се очаква да се случи до края на годината като на
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представянето ще бъдат поканени както хора на изкуството, така и представители
на бизнеса.
Като изключителен позитив в двустранните отношения бе отбелязана и
наскоро откритата директна авиолиния между София и Баку.
Благодарение на директната връзка и популяризирането на двете държави
сред населението като туристическа дестинация се очаква и сериозен ръст в броя
на туристите.
Също така Н.Пр. Гурбанова отбеляза, че крайъгълен камък в отношенията
между двете страни винаги е била енергетиката. След стартирането на първите
доставки на газ от Азербайджан, което се очаква да е две години, 1/3 от
потреблението на газ в България ще е от каспийската страна.
В края на срещата Н. Пр. Гурбанова изрази очарованието си от русенския
регион и желанието за съвместно бъдещо партньорство.
21. Областният управител се срещна с представители на хората с увреждания
сряда 28 март 2018

Г-н Галин Григоров се срещна с
Национално представителните организации
на и за хората с увреждания и членове на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания към МС.
Поводът е подготвената реформа в
областта на медицинската експертиза и
опасенията на хората с увреждания за
отнемане на пенсиите им. Най-голямото им
опасение е продиктувано от включването в
решението на ТЕЛК само на водещото
заболяване,
което
според
тях
е
предпоставка за намаляване процента на
увреждане и от там орязване или дори отнемане на пенсии.
В тази връзка на областния управител беше връчена протестна нота, в
която те изразяват своята позиция за реформите и въпросите, на които търсят
отговор. Нотата е адресирана освен до областните управители от страната и до
множество институции, сред които президента, председателя на Народното
събрание, министър-председателя, председателите на парламентарните групи,
председателите на комисии в Народното събрание, омбудсмана, председателя на
Комисията за защита от дискриминация, както и до медиите.
В документа са отбелязани и основните искания, изразяващи се в достъпно
и качествено здравеопазване и медицинска рехабилитация, премахване на
бариерите в архитектурната, информационната и транспортната среда, адекватно
образование и професионално обучение, което да е гарант за личностното
развитие, проявяване на корпоративна социална отговорност от страна на
работодателите, както и подобряване качеството на социалните услуги и
повишаване на стандартите за тяхната издръжка.
Нотата завършва с думите:
„…Разликата между здравите хора и хората с увреждания е само един миг
по волята на съдбата, Трябва да се научим на сложното изкуство да живеем
заедно, да разбираме проблемите на другите и да се подкрепяме. Обречени сме
заедно да изградим една нова България, в която всички граждани да живеят
достойно!...“.
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Участниците в срещата използваха повода да споделят и някои проблеми
на областно ниво, касаещи най-вече затрудненото намиране на работа и
ползването на паркоместа.
Областният управител пое ангажимент да проведе срещи на национално и
местно ниво с цел разрешаване на поне част от проблемите на хората с
увреждания.
На 11ти април предстои провеждането на Национален протест в София във
връзка с подготвените законодателни промени.
22. Отпускат над 175 000 лева за разкриването на нови работни места в
областта
сряда 28 март 2018

В зала
1 на
Областна
администрация Русе се проведе
заседание на Постоянната комисия по
заетост към Областния съвет за
развитие. То беше водено от заместник
областния управител г-н Валентин
Колев.
По време на заседанието беше
решено, че в срок до пети април тази
година трябва да бъде изпратена
обобщена информация за областта
относно
проведеното
анкетно
проучване на потребностите на работодателите от работна сила, като резултатите
ще бъдат обявени официално на национално ниво. Броят на работодателите от
областта, които са попълнили проучването е 156, като преобладаващата част са
от частния сектор.
Също така беше обсъдена и приета Методиката за оценка и подбор на
проектни предложения от работодатели за включване в Регионалната програма за
заетост през 2018 г. Програмата е насочена предимно към безработни младежи до
29 г. с подгрупа до 25 г. и към такива, които нито се обучават, нито са заети. В
обхвата на мерките попадат още и безработни лица над 50-годишна възраст,
безработни лица с ниска или не търсена на пазара на труда професионална
квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско
образование (включително от ромски произход), както и безработни лица с
трайни увреждания, продължително безработни и хора, извън работната сила,
желаещи да работят, включително и обезкуражени лица.
За област Русе размерът на средствата по Програмата възлиза на 175 778
лв., което е с 68 622 лв. повече от миналата година. Необходимо е да се отбележи,
че средствата за всяка област се определят по методика, утвърдена със заповед на
министъра на труда и социалната политика, съобразно средно месечното равнище
на безработица и средно месечния брой на регистрираните безработни в областта
за деветте месеца на предходната година.
Със споменатите финансови средства ще бъдат разкрити около 44 нови
работни места при 8-часов работен ден или около 57 при 6-часов работен ден на
територията на областта, като основно изискване е да се осигури заетост за не помалко от 6 месеца. По този начин ще се осигури съответствие на целите и
приоритетите на общинско, областно и национално ниво. Инициативата ще
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допринесе и за изпълнението на националните приоритети, определени в
стратегическите документи и Националния план за действие по заетостта през
2018 г.
На заседанието беше представен и проект на община Борово, целящ
стартирането на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество чрез
обмяна на опит, добри практики и трансфериране на социални иновации в
придобиване на нови знания и умения в областта на управлението на собствен
бизнес. Проектът е стартирал на 1 януари тази година и е с продължителност от
12 месеца. Финансирането му е осигурено чрез Оперативна програма“ Развитие
на човешките ресурси “.
23. Превенция на трансграничните заболяванията по животните от Русе и
Гюргево
четвъртък 29 март 2018

Заместник областният управител
на област Русе г-н Свилен Иванов откри
заседанието на Съвместната българорумънска земеделска работна група,
което се проведе днес в с. Бръшлен.
Акцентът по време на срещата
беше поставен върху заболеваемостта
на свините предимно от африканска
чума и начините за координация между
институциите от трансграничния регион
с цел превенция разпространението на
евентуална зараза. В тази връзка беше подчертано, че на граничния пункт между
Русе и Гюргево е покрит пълния спектър от механизми за проверка, включително
и на животни в малки превозни средства.
Към настоящия момент африканската чума по свините е проблем за всички
страни от Задкавказието и Южна Русия. Това създава реален риск от проникване
на вируса у нас главно посредством фериботната връзка Бургас-Поти и чартърни
полети от Армения и Грузия до летищата във Варна и Бургас.
Притеснително е и разпространението на заболяването на територията на
Украйна, както и навлизането на вируса в Румъния, засечен през месец юли 2017
г., където са установени две огнища (първично и вторично) в частни стопанства
от окръг Сату Маре. Важно е да се отбележи, че към настоящия момент
заболяването никога не е констатирано на територията на България.
За недопускане навлизането и разпространението му от страна на
държавата в лицето на Агенцията по безопасност на храните е изготвила и към
настоящия момент изпълнява Програма за надзор и контрол на болестта. Мерките
включват периодични клинични прегледи във всички видове свиневъдни обекти
от високо рисковите региони като Бургас, Варна, Добрич, Силистра и Шумен,
серологични и вирусологични изследвания, както и засилен контрол на личния
багаж на пътниците, идващи от трети страни, за които има информация, че е
констатирано заболяването. Също така са предприемат и дейности за повишаване
осведомеността на заинтересованите лица, предимно лекари, фермери и ловци.
Внимание беше обърнато и на заразния нодуларен дерматит. По време на
срещата бяха обсъдени начините за заразяване, диагностиката и предпазните
мерки. Превенционните дейности в страната включват изготвянето на брошури,
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информирането на животновъдите и лекарите, забрана за свободно движение на
животните в южните региони, както и провеждането на обучения, поддържането
на постоянен контакт със съседните държави и извършването на ежеседмични
прегледи, целящи ранното откриване на заболяването.
Не беше подмината и темата с птичия грип, като вниманието беше
насочено към разпространението на вируса, миграционните маршрути и начините
на заразяване. Разбира се, предпазните мерки също бяха обсъдени.
В края на срещата изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус“ г-жа Лили Ганчева представи румънска програма, насочена изцяло
към отглеждането на свине. От нея до момента са се възползвали над 5000
животновъди и 188 доставчици. Очакваните ефекти от програмата са свързани с
увеличаване броя на животните и опазването на прасетата от породите Бъзна и
Мангалита, както и стабилизирането на търговския баланс с този продукт,
предвид факта, че в топ-вноса от страните от ЕС и трети страни, доминира в
продължение на години прясно и охладено свинско месо, като Румъния осигурява
едва половината от потребителското търсене.
Сред участниците в днешното заседание бяха още директорът на Областна
дирекция "Земеделие“ г-жа Борислава Братоева, директорът на Дирекцията по
безопасност на храните в Русе д-р Георги Дяков, директорът на Граничната
полиция г-н Димитър Чорбаджиев, представител на Националната служба за
съвети в земеделието в Русе, кметът на община Сливо поле г-н Валентин
Атанасов, кметът на Бръшлен г-н Димчо Петров, представители на фермерското
съсловие, както и експерти от споменатите институции и техните омологични
представители от Румъния.
24. Дискусия относно предстоящото общо събрание на ВИК асоциацията
петък 30 март 2018

В изпълнение указанията на
председателя на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ООД Русе г-н Галин Григоров се
проведе работна среща. Срещата е
продиктувана от предстоящото извънредно
общо събрание на споменатата асоциация
за приемане на инвестиционната програма
за настоящата година. То ще се проведе на
30ти април от 14.00 ч. в Зала 1 на Областна
администрация Русе.
По време на срещата бяха разгледани
въпроси, свързани с критериите и начина на
изготвяне на инвестиционната програма от оператора и реда за приемането на
инвестициите от общините.
Участниците в срещата се обединиха около становището, че следва
инвестициите да бъдат пряко насочени към подобряване качеството на услугата
не чрез повишаване цената на водата, а посредством задълбочен анализ на
факторите, определящи нейната стойност. Акцентът ще бъде поставен върху
анализа на аварийните ремонти и вземането на целесъобразни решения за
инвестиции. Като основен принцип беше посочена необходимостта от стриктното
прилагане на правните норми при изграждане на ВиК обекти по Закона за
устройство на територията и намаляването на излишната административна
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тежест. В тази връзка бе взето решение да се предложи на общото събрание на
ВиК асоциацията да присъстват главните архитекти на общините.
По време на срещата се проведоха множество дискусии като част от
повдигнатите въпроси ще бъдат поставени за отговори пред Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. При решаването на някои от
основните проблеми е възможно да се достигне и до законови промени, за да се
унифицира дейността на общините при приемане на инвестициите, извършени от
ВиК оператора и счетоводното им отразяване.
В срещата участваха заместник кметове от региона, председателите на
комисии по приемането на ВиК инвестициите, главни счетоводители, както и
началниците на производствено-експлоатационни райони при ВиК оператора.
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