ОДОБРИЛ: /П/
ЯВОР ЯНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
За областен управител на област Русе
/съгл. Заподед №2-95-00-758/18.08.2015г./

ПРОТОКОЛ
От проведена на 03.08.2015г. работна среща

Днес, 03.08.2015 г., в кабинет 405 се проведе работна среща във връзка със 136та годишнина от създаването на Военноморските сили и предстоящата тържествена
церемония пред Паметника на моряка в град Русе.
На срещата присъстваха Областния управител на Област Русе г-н Стефко
Бурджиев, контраадмирал Митко Петев – командир на Военноморските сили, заместник
областните управители Станимир Станчев и Явор Янчев, началникът на щаба на
Военноморските сили капитан I ранг Цветан Попов и подполковник Димитър Титев.
В началото г-н Бурджиев връчи на контраадмирал Петев почетен плакет със
сертификат за доблестната му и вярна служба във въоръжените сили на Република
България, като началник на Военна академия „Г. С. Раковски” и командир на
военноморските сили за отличната координация и взаимодействие с Областна
администрация – Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Командирът на Военноморските сили благодари за добрите пожелания, топлото
посрещане и признанието от страна на Областния управител и също поднесе плакет на
г-н Бурджиев за доброто сътрудничество между институциите.
Бяха обсъдени исторически акценти, свързани с факта, че основите на военния
флот на територията на България са поставени именно в град Русе. Беше отбелязано, че
за първи път българският флаг се развява над кораб от Дунавската флотилия и че от тук,
заедно с развитието на флотилията, водят началото си всички основни морски дейности.
На срещата беше обсъден и въпросът за обогатяване секцията за водния транспорт
в русенския музей на Транспорта. Г-н Бурджиев, разказа за уникалните експонати
подредени в него и помоли за съдействие от страна на Военноморските сили за
обогатяване на експозицията.
Г-н Станчев, сподели идеята за изграждането на „Алея на бойната слава на Русе”
посредством, която да се отбележат историческите събития като създаването на
военноморски флот, пети пехотен дунавски полк, военно летище Щръклево и др.
Дискутирана беше и проектната идея на Община Русе свързана с
облагородяването на зоната под бул. Придунавски и грижите, които се полагат за
поддържане доброто състояние около крепостта Сексагинта Приста и Паметника на
моряка в този район.
Г-н Явор Янчев направи предложение чрез съдействието на контраадмирал Митко
Петев да се популяризира и подобри достъпът до емблематичната флотска кула в Русе.

