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1. Енергийна ефективност и нейната устойчивост в трансграничния регион
Русе-Гюргево ще бъдат във фокуса на предстоящ семинар
понеделник 04 февруари 2019

Утре, 05.02.2019 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се
проведе семинар на тема „Представяне на основни положения от съдържанието на
разработена интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво
трансграничен регион Русе – Гюргево“.
Фокусът ще бъде поставен още и върху силните и слабите страни, както и шансовете и
заплахите пред региона при развитието на устойчива енергийна ефективност, а също и
някои алтернативни стратегии за анализ на риска при прилагането принципите на
„зелената икономика“.
Сред участниците в дискусиите се очаква да бъдат представители на академичната
общност, държавната и местна власт, както и на бизнеса.
Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично
обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран
по Програма Interreg V-A Румъния – България. Водещ бенефициент е Окръжен съвет
Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.
Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на
публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена
енергетика.
2. Днес се навършват 147 години от рождението на Гоце Делчев
понеделник 04 февруари 2019

Областният управител г-н
Галин Григоров поднесе цветя пред
паметника на видния революционер и
войвода Гоце Делчев в Русе по повод
147-та
годишнина
от
неговото
рождение.
Той е един от най-значимите български
революционери, водач и идеолог на
Българските
македоно-одрински
революционни комитети, по-късно
известни като Вътрешна македоноодринска организация, а също и
национален герой на Република България и Република Македония.
В паметта на хората Гоце Делчев завинаги ще бъде запомнен с изграждането на широка
организационна мрежа от комитети в пограничните райони, както и с това, че е бил
главен четнически инспектор, като с помощта на български офицери създава
четническия институт на ВМОРО в Княжество България, който изпраща подготвени
четници и войводи във вътрешността на Македония и така полага големи усилия и за
снабдяването на организацията с оръжие и пари.
По-късно през деня се очаква цветя да бъдат поднесени и от името на патриотични
организации от Русе и региона.
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3. Областна администрация Русе беше домакин на международен семинар за
енергийната ефективност и нейната устойчивост в трансграничния регион
Русе-Гюргево
вторник 05 февруари 2019

Днес, 05.02.2019 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
семинар на тема „Представяне на основни положения от съдържанието на разработена
интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен
регион Русе – Гюргево“.
Фокусът беше поставен върху силните и слабите страни, както и шансовете и заплахите
пред региона при развитието на устойчива енергийна ефективност, а също и върху
някои алтернативни стратегии за анализ на риска при прилагането принципите на
„зелената икономика“.
Особено внимание беше обърнато на това, че стратегията включва аналитична и
стратегическа част, които съответно да подпомогнат практически потенциала за
развитие на възобновяема енергетика в трансграничния регион.
В разработения документ са заложени 3 стратегически цели, 6 приоритета, 10 основни
цели, 15 мерки и 35 дейности за реализация, като идеята е по този начин да се
постигнат по-добри показатели на енергийната ефективност. Крайната цел е
трансграничният регион Русе – Гюргево към 2027 година, т.е. към края на следващия
програмен период, да се превърне в еталон за промяната към зелена икономика чрез
приложение на ефективни възобновяеми енергийни източници, мерки за енергийна
ефективност, вътрешно-регионално сътрудничество и партньорство с водещи региони
от Централна Европа.
Логиката, която е застъпена при формулирането на стратегията е базирана на три
основни принципа, а именно структуриране на целево-ориентирани мерки и проекти от
партньорства на местни общности за приложение на технологично и организационно
Know – How, както и за обучение за повишаване капацитета на партньорите за
използване на „зелената икономика“. Следващо място заема управлението на процеса
за промяна към „зелена икономика“, като тук приоритетен е анализът на дейностите по
изпълнение на мерки за обмен на опит на организационно и регионално ниво, като
двигател на промяната. Не на последно място акцент ще бъде поставен и върху
необходимостта научените уроци
на даден етап от изпълнението да
бъдат ефикасно пренесени и
развити
в
партньорските
организации, така че да допринесат
за промяната в политиката по
приложение
на
възобновяеми
енергийни източници в региона.
Сред основните силни страни,
които бяха отчетени по време на
семинара
бяха
благоприятния
климат,
почви
и
стопанска
активност
в
еврорегиона
за
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използването на слънчева енергия и на енергия от биомаса, наличието на традиции в
производството на зърнени и технически култури, а също и в животновъдство,
осигуряващи растителни и животински отпадъци като ресурси за развитие на
технологии за оползотворяване на енергия от биомаса, както и националните
тенденции в двете страни за повишаване потреблението енергия от възобновяеми
енергийни източници чрез изграждане елементи на енергийната инфраструктура за
използване на слънчева енергия с обща мощност 200 MW за региона. Всичко посочено
е подкрепено от разработените политики и нормативни документи от двете страни на
реката за повишаване дела на възобновяеми енергийни източници и ефективно
използване на потенциала им.
Като слаби страни бяха посочени предизвикателствата пред енергийната сигурност на
България и Румъния, изразяващи се най-вече във високата енергоемкост, както и не
високото ниво на диверсификация на възобновяемите енергийни източници поради не
толкова благоприятните условия за използване на енергия от вятъра и от течаща
геотермалната вода.
Възможностите и заплахите също не бяха подценени. Водещи във възможностите са
капацитета за използване на биогазови инсталации в области с голяма концентрация на
животновъдни ферми и комплекси, наличието на потенциал за използване на ВЕИ при
разделно събиране на битовите отпадъци и оползотворяване на дървесни отпадъци от
агросектора чрез междинно брикетиране на място, както и тенденциите за ускоряване
на трансформацията към все по-широкото използване на възобновяема енергетика в
ЕС, чрез иновативни политики, технологии и работни решения. Като заплахи бяха
представени намаляването на населението и обезлюдяването на селищата в региона и
съответно увеличаващата се заплаха от изтичане на квалифицирани кадри извън
региона и др.
Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично
обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран
по Програма Interreg V-A Румъния – България. Водещ бенефициент е Окръжен съвет
Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.
Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на
публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена
енергетика.
Сред участниците в дискусиите бяха представители на академичната общност,
държавната и местна власт, на бизнеса, както и партньорите по проекта от България и
Румъния.
4.

Експерти от България и Румъния дискутираха развитието на
възобновяемите енергийни източници и техния принос към енергийната
ефективност
сряда 06 февруари 2019

Експерти от Областна администрация
Русе и Община Ценово заедно с колегите си от
Окръжен
съвет
Гюргево
обсъждаха
възможностите и предизвикателствата пред по-
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нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници.
Идеята на семинара, който е в продължение на вчерашния, проведен в Русе под надслов
„Представяне на основни положения от съдържанието на разработена интегрирана
стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе –
Гюргево“, е да се създаде рамка, която да гарантира подобряването на енергийната
ефективност в еврорегиона. По този начин би трябвало да надхвърлим 27% използване
на възобновяеми енергийни източници до 2030 година. Като приоритетно в „зелената
икономика“ за трансграничния регион Русе – Гюргево беше посочено развитието на
слънчевата енергия и използването на биомаса.Също така детайлно бяха разгледани
силните и слабите страни, както и шансовете и заплахите пред региона при развитието
на устойчива енергийна ефективност.Специално внимание беше обърнато и на
възможността за приложение на местно ниво на интегрирания подход към комуналните
дейности, който цели повишаване на енергийната диверсификация на ниво община. В
тази връзка бяха разгледани и перспективите пред публично-частното партньорство.Не
на последно място акцент беше поставен и върху необходимостта от създаване на
портфолио с проектни идеи за реализиране през следващия програмен период, които
ще доведат до надграждане на постигнатото.
Инициативата, която се проведе днес в Гюргево, се реализира като дейност
„Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и
администрация Русе“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния –
Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са
администрация Русе и Община Ценово.

по проект
Областна
България.
Областна

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на
публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена
енергетика.
Сред участниците в дискусиите бяха още изпълнителният директор на Асоциация
„Еврорегион Данубиус“, представители на академичната общност, държавната и местна
власт и на бизнеса.
5. Стартираха записванията за националния поход,посветен на 143-та
годишнина от подвига на Ботев и неговата чета
понеделник 11 февруари 2019

В периода от 27 май до 2 юни 2019 г. ще се проведе 73-тия Национален
туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“.
Всеки желаещ да извърви 120-километровия път на героичността и славата може да го
направи, като изпрати в срок до 30-ти април заявка на електронна поща: oblvr@vratsa.govеrnment.bg, или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ №1,
Областна администрация Враца.
По традиция основен организатор е Областна администрация Враца, като през
настоящата година походът отново ще бъде под патронажа на Председателя на 44-то
Народно събрание на Република България г-жа Цвета Караянчева. Съорганизатори са
Министерски съвет, Министерство на образованието и науката, Регионалните
управления на образованието, Български туристически съюз, СКО „Леденика“ – Враца
и общините, през чиито територии преминава походът.
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Инициативата, посветена на 143та годишнина от героичния подвиг на българския поет,
революционер и национален герой Христо Ботев и неговата чета, се осъществява с
финансовата подкрепа на Министерски съвет.
6. Предприемат спешни мерки за намаляването броя на произшествията в
района на кръстовището на „Джъмбо“
Понеделник 11 февруари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров заедно със
заместниците си г-н Свилен Иванов и г-н Валентин Колев участваха в
междуведомствена среща за обсъждане на проблемите, водещи до високия брой
произшествия в района на кръстовището между пътищата Русе – Варна и Русе – Кубрат
и по-точно при магазин „Джъмбо“.
Срещата е по инициатива на Окръжната прокуратура в Русе, която се самосезира и
назначи проверка на опасния пътен участък.
По време на срещата беше посетен района на кръстовището и след това бяха
дискутирани възможни краткосрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до
намаляване на броя на произшествията и пострадалите.
Сред предвидените краткосрочни мерки са изграждането на осветление в участъка,
осигуряващо видимост вечерно време и по време на мъгла, както и евентуално
засилване на контрола с мобилни екипи на „Пътна полиция“. Също така маркировката
ще бъде подменена, тъй като при извършения оглед е констатирано, че положената
хоризонтална маркировка е силно
изхабена, а също единична бяла
непрекъсната линия липсва и по края на
пътните платна. Освен това банкетите са
в незадоволително състояние, силно
скосени и на места са замърсени с
отпадъци, включително големи клони от
крайпътните дървета. Проблемен се
оказва и изградения водосток в посока от
КПП 2 към кръстовището, който също е
замърсен и е без предпазен парапет. Не
на последно място ще бъдат поставени и
допълнителни знаци, като дублиране в двете посоки преди кръстовището на пътен знак
B26, оказващ ограничение на скоростта до 60 км/ч., както и поставянето на пътен знак
Б1, т.е. „пропусни движещите се по пътя с предимство“ от изходите на път I-2 към
магазин „Джъмбо“ и път II-23. По време на срещата беше констатирана и
необходимостта от поставяне на пътни знаци A39 и A40, означаващи съответно
„Внимание! Други опасности!“ и „Участък с концентрация на пътнотранспортни
произшествия“ в посока от гр. Русе към гр. Варна преди кръстовището, от път II-23 към
път I-2 и от „Джъмбо“ към път I-2. По възможност знаците за повишено внимание ще
бъдат снабдени с мигаща светлина, фотоклетка и автономно захранване по начина на
поставения знак на пътя Русе – Варна преди кръстовището в посока от Варна към Русе.
Констатирана беше и необходимостта от поставянето на знак Б2 и Г5, означаващи
съответно „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ и „Движение само
направо или наляво след знака“ на път II-23 на кръстовището с главния път на средния
8

разделителен остров. Също така на главен път I-2 при обособената крайна дясна лента
за извършване на десен завой към магазин „Джъмбо“ трябва да се постави пътен знак
Г2, оказващ движение само надясно след знака.
Обмисля се и вариант при който да се положи напречна „шумяща“ маркировка, която
да спомогне принудителното намаляване скоростта на движение непосредствено преди
кръстовището.
Основната дългосрочна мярка, която беше обсъдена е изграждането на кръгово
кръстовище в проблемния участък.
Областният управител пое ангажимент да придвижи максимално бързо необходимата
документация към Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Агенция „Пътна инфраструктура“, както и да съдейства за подкрепа от
парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление.
7. Николай Караджов откри поредната си изложба,посветена на живописта
понеделник 11 февруари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров отправи
поздравления към известния русенски художник Николай Караджов по случай
откриването на настоящата му изложба, която е част от творческите предизвикателства
на арт-салона „Любов и вино“.
Във връчения поздравителен адрес от името на областния управител на майстора на
четката и платното се казва:
„…Продължавайте да бъдете все така
достоен пример за личност в областта на
изкуството
и
обществения
живот!
Неотлъчно следвайте пътя, който сте
избрал!.. Нека делото и неприломният Ви
порив бъдат пример за все повече хора…!
Считам, че днес е особено необходимо
изкуството и красотата да навлизат
непосредствено в нравственото и духовно
възпитание на човека!...
Вярвам, че ще продължите да си поставяте
все така високи цели в името на културното развитие на Русе и региона!...
Съхранявайте и предавайте изкуството като тържество и свобода на разума!“
Експозицията ще бъде официално открита тази вечер от 18.00 ч. във фоайето на
Доходното здание.
Творби на Николай Караджов могат да бъдат видени в Националната художествена
галерия, както и в множество регионални галерии в страната. Освен това картините му
са част от интериора в домовете на частни колекционери в редица страни, сред които
България, Гърция, Сърбия, Турция, Австрия, Германия, Белгия, Норвегия, Дания,
Холандия, Великобритания, САЩ, Бразилия, Аржентина и Венецуела.
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8. Държавният план-прием ще бъде във фокуса на предстоящото заседание на
постоянната комисия по заетост
вторник 12 февруари 2019

На 13.02.2019 г. (сряда) от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе
ще се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за
развитие.
Акцент по време на заседанието ще бъде поставен върху обсъждането и съгласуването
на обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в
VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и
обединените училища в област Русе.

9. Мобилно приложение дава възможност на хора от целия свят да се
запознаят с част от културното богатство на трансграничния регион РусеГюргево
вторник 12 февруари 2019

В мобилното приложение за смартфони Pocket Guide, което позволява на
хора от всяка точка на света да се докоснат до забележителностите на повече от 150
града в Европа, Северна и Южна Америка, Азия,
Африка и Австралия, вече е включена
възможността за опознаване на трансграничния
регион Русе – Гюргево.За целта всеки желаещ е
необходимо да свали мобилното приложение от
Интернет и след това да избере Русе или
Гюргево, като ги изпише на латиница.
Интерфейсът се зарежда автоматично и дава
възможност да бъде стартиран велотур или
произволно да бъде избран някои от нанесените
обекти, като по този начин потребителят може
да се запознае с историята на даден обект.
Изключително предимство е, че освен снимки и
текст на английски език приложението има и
аудио функция, което буквално позволява на
потребителите да не поглеждат екрана на
мобилния си телефон, а да се отдадат изцяло на
туристическата
обиколка.
Освен
от
индивидуални туристи, за които на практика е
създадено мобилното приложение, то може да
бъде ползвано и от групи, като за целта е
необходимо да се извърши синхронизация при
стартирането на аудио тура.Веднъж изтеглено
приложението може да работи и без връзка с
Интернет, т.е. офлайн. Към момента то дава
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възможност за достъп до 19 културно-исторически обекта от двата града, като сред тях
са Пантеонът на възрожденците, Катедралният храм „Св. Троица“, Паметникът на
Свободата, Доходното здание, античната римска крепост „Сексагинта Приста“,
Катедралата „Свети Павел от Кръста“, Регионалният исторически музей, Музеят на
„Градския бит“ и др.Идеята е по този начин забележителностите в еврорегиона Русе –
Гюргево да се промотират максимално и така да се привлекат още повече туристи.
Всеки желаещ може да оценява конкретния тур, в случая велотура Русе – Гюргево и да
даде своето становище като спомогне и за неговото обогатяване.
Достъпът до опознавателната обиколка на Русе и Гюргево е напълно безплатен, като се
обмислят варианти за нейното разширяване.Инициативата е част от предвидените
дейности по международния проект “DANube Urban Brand“ (Дунавски градски бранд)
или за по-кратко “DANUrB”, чиято основна цел е изграждане на регионална мрежа
посредством туризъм и образование, с оглед укрепване на дунавската културна
идентичност и сплотеност. Проектът, реализиран с подкрепата на програма за
транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., предвижда още разработване
на иновативни и устойчиви стратегии в областта на културата и туризма, които да
разкрият неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в селищата по
р. Дунав и да катализират позитивните икономически и социални процеси в
региона.Проектът е разработен от водещия партньор – Университетът по технологии и
икономика в Будапеща (Budapest University of Technology and Economics – BME) и по
него работят 7 университета, 6 национални изследователски института, 18 регионални
и местни органи на публичната власт от 7 държави. В проекта България е представена
от Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, Национален туристически
клъстер „Българският пътеводител“ – София и Център за интерпретиране на
наследството – София. Асоциирани партньори по проекта са Областна администрация
Русе, Областна администрация Видин и Община Силистра.
За повече информация може да посетите следните линкове: http://www.interregdanube.eu/approved-projects/danurb, https://hrda.smebg.net/DANUrB/, както и Facebook
страницата на проекта https://www.facebook.com/DANubeUrbanBrand/.
10. Отново „Старт на
администрация Русе

кариерата

“

за

двама

младежи

в

Областна

сряда 13 февруари 2019

Областният управител на
област Русе г-н Галин Григоров и
неговият екип посрещнаха нови двама
младежи по програма „Старт на
кариерата“.
Г-н
Григоров
ги
приветства за избора да бъдат част от
екипа на администрацията и изрази
увереност, че ще получат познания,
които ще им послужат в бъдещата
кариера, независимо дали ще останат
11

в Областната управа или ще се реализират на друго място.
„Мисля, че ще бъдете подготвени кадри и в бъдеще ще се справите по най-добрия
начин! Не малко хора, работещи в администрацията са започнали като Вас! Попаднали
сте на подходящото място! Надявам се времето, което ще бъдете с нас да Ви донесе
освен знания и удовлетворение от работата с колектива!“ заяви още областният
управител.Новите колеги Евгения Вачева и Айгюл Гаваз-Мехмед, които бяха одобрени
след конкурс, ще работят за период от 9 месеца съответно в отделите „Държавна
собственост“ и „Административен контрол и регионално развитие“.Евгения е магистър
по стопанско управление от Стопанската академия в Свищов, а Айгюл е завършила
право в Русенския университет.
Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на
трудов стаж на безработни младежи, като по този начин се улесни прехода между
образование и заетост.
От 2008 г. Областна администрация Русе всяка година назначава младежи по
Националната програма „Старт на кариерата“.
Инициативата дава възможност да се осигури работа в публичната администрация на
младежи до 29 години с висше образование, съгласно Националния план за действие по
заетостта през 2019 г. и е финансирана със средства от бюджета на Министерството на
труда и социалната политика.
11. Все по-отчетливо е присъствието на бизнеса в средното образование в Русе
и региона
сряда 13 февруари 2019

Все по-ясно се усеща присъствието на фирмите от Русе и региона в
средното образование както при неговото планиране, така и при осигуряването на
възможности за провеждане на ученически практики. Това стана ясно на проведеното
днес в Областна администрация Русе заседание на Постоянната комисия по заетост към
Областния съвет за развитие, което
беше водено от заместник областния
управител г-н Валентин Колев, който е
неин председател.Фокусът на срещата
беше поставен върху обсъждането и
съгласуването
на
обобщеното
предложение за държавен план-прием
за учебната 2019/2020 година в VIII
клас
в
неспециализираните
профилирани
и
професионални
гимназии, средните и обединените
училища в област Русе.По време на
заседанието стана ясно, че приемът за
Русе се предвижда да се осъществи в 58 паралелки, от които 23 за профилирано
обучение и 35 за професионално, а за областта съответно ще бъдат 28 и 43.Съществен
интерес предизвика и това, че за първи път в предложението за държавен план-прием са
включени нови професии и специалности, като полиграфия, която ще се преподава в
ПГДВА „Йосиф Вондрак“, като тя е защитена и ще се предлага в дуална система на
обучение. Нови са и промишлена естетика и дизайн, която е с очакван недостиг и
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защитената металообработващи машини. Прием и по двете специалности ще бъде
осъществяван в ПГПТ „Атанас. Ц. Буров“. За първи път учениците след 7-ми клас ще
могат да се обучават и по икономическа информатика в ПГИУ „Елиас Канети“.
Видно е, че част от специалностите, които са защитени или такива с неочакван
недостиг се предлагат в дуална форма на обучение, като на практика по този начин на
учениците се осигурява достъп до реална работна среда.
Общият брой на защитените специалности и на тези с очакван недостиг е 20, като в
защитени специалности се очаква да се обучават общо 208 ученици в 8 паралелки, а в
специалности с очакван недостиг 234 ученици в 9 паралелки. Дуалното обучение ще
бъде приложимо към общо 12 специалности на територията на областта.
Промяна се прави и при приема в 5-ти клас, като вместо досегашната 1 паралелка в МГ
„Баба Тонка“ учениците след 4-ти клас, чиито очакван брой е 52-ма, ще могат да
кандидатстват вече в 2 паралелки.
В края на заседанието г-н Колев заяви, че предложеният план-прием е в резултат на
проведения диалог между всички страни и в него са отчетени изискванията на закона за
защитени специалности, такива с очакван недостиг и специалности в дуална форма на
обучение.
12. Отчета за 2018-та както и бюджета за настоящата година на ВИК
асоциацията ще бъдат обсъждани на предстоящо заседание
сряда 13 февруари 2019

На 15.02.2019 г. (петък) от 13.30 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе
ще се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
По време на заседанието се очаква да бъдат приети отчетите за дейността,
изпълнението на бюджета, както и годишния финансов отчет за 2018-та година на
Асоциацията. Не на последно място ще бъде дискутиран и бюджета за настоящата
година.
Също така по време на заседанието, което ще бъде водено от областния управител г-н
Галин Григоров и на което ще присъства и ВиК оператора, всеки желаещ ще може да
зададе въпросите си относно предстоящите инвестиции във ВиК сектора.
13. Отново е Трифон Зарезан и отново в русенско зарязаха лозите!
Четвъртък 14 февруари 2019

Областният управител на област
Русе г-н Галин Григоров посети село Екзарх
Йосиф, където участва в един от найдревните и обичани празници в народния ни
календар – Трифон Зарезан. Там той извърши
така нареченото ритуално зарязване на
лозите.
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Г-н Григоров поздрави всички присъстващи като им пожела преди всичко здраве,
щастие и късмет, както и винаги да съхраняват и предават уникалността и богатството
на българските традиции. Кубрат би искал да бъдем! Именно обичайте и ритуалите са
тези, които стоят в основата на съвременното българско общество и са предпоставка за
напредъка ни като нация!“ добави още областният управител.
Също така празничната програма включваше още посещение на дома на царя, като тази
година за цар беше избран Дончо Костадинов, който получи и специална грамота от
областния управител за принос в съхраняването на българските традиции.
Сред официалните гости бяха още председателят на Общинския съвет в Русе и ректор
на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и кметът на населеното
място г-н Илия Данев.
След това областният управител посети и село Пиргово, което се слави като „люлката“
на винарството в региона.
От своя страна заместник областният управител г-н Валентин Колев участва в
празненствата в с. Тетово.
14. Вчера отбелязахме 1150-та годишнина от успението на св.КонстантинКирил Философ
петък 15 февруари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров отправи
поздравления към създателя на комплекса „Двор на кирилицата“ г-н Карен Алексанян.
Поводът е отбелязването на 1150-та годишнина от успението на равноапостолния
учител Свети-Кирил Славянобългарски, наричан още Философ и приеман за
покровителя на Европа.
В изпратения поздравителен адрес от името на областния управител до г-н Алексанян
се казва:
„…Използвайки повода, бих искал отново да
засвидетелствам уважението си към Вас за
неуморния устрем към развитие на родната
култура!...
Бъдете пример за все повече хора, бъдете
пример за човек на доблестта и честта!...“
Годишнината беше почетена вчера на 14
февруари в „Двора на Кирилицата“ в гр.
Плиска.
Началото на събитието беше поставено пред паметника Св.Св. Кирил и Методий, чийто
автор е скулпторът Бехчет Данаджъ, реализирал над 30 скулптури в страната и
чужбина.
Тържествената програма включваше още музикални изпълнения и рецитал на
стихотворения по случай празника, като специално внимание беше отделено и на
родолюбивата беседа на тема "България – Родината на Кирилицата", която беше водена
от проф. Анчо Калоянов. По време на лекцията професорът от Великотърновския
университет представи интересни факти, свързани с живота и делото на Св.Цар Борис I
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Покръстител Български, а също и огромната му роля за създаването, налагането и
разпространението на свещената азбука.

15. Модернизацията на ВИК инфраструктурата в малките населени места ще
бъде приоритетна през следващия програмен период
петък 15 февруари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров в качеството си на
председател на Асоциацията по ВиК проведе редовно заседание на общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе.
По време на заседанието бяха единодушно
приети годишния отчет за дейността на
Асоциацията през 2018 г., отчета за
изпълнението на бюджета и годишния
финансов отчет за изминалата година,
както и бюджета за настоящата 2019 г.
Що се касае до приемане изпълнението на
бюджета за 2019 г. беше отчетено, че през
предходната година Асоциацията по ВиКРусе е разходвала средствата предпазливо
и пестеливо. Също така стана ясно, че за
периода на изминалата година са направени разходи в размер на малко над 54 500 лв.,
като общата икономия в края на годината възлиза на 11 701 лв.
Освен това за 2019 г. е предвидено разходната част на бюджета да възлиза на общо 53
558 лв., т.е. с 953 лв. по-малко от фактически отчетените разходи за изминалата година.
Очакваната икономия в края на тази година е предвидено да осигури необходимите
разходи за първия месец на идната 2020 г., т.е. до осигуряването на новото
финансиране за следващата година. Общото финансиране на ВиК асоциацията за 2019
г. възлиза на 42 857, 14 лв., като 65% от него представляват вноските на общините от
региона. Съответно най-голям дял от вноските се пада на община Русе 19 842,85 лв., а
най-малък на община Ценово 702, 86 лв.
По време на среща беше отчетено и, че се очаква през следващия програмен период
фокусът да бъде поставен върху развитието и рехабилитацията на ВиК
инфраструктурата в малките населени места.
В заседанието участваха още заместник областният управител на област Русе г-н
Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията г-н Пламен Спасов,
представители на общините от региона, както и управителят на ВиК оператора д-р.
инж. Сава Савов.
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16. Моменти от учредителното събрание и приемането на Търновската
Конституция ще бъдат представени в изложба в доходното здание
понеделник 18 февруари 2019

Утре, 19.02.2019 г., от 10.00 ч. във фоайето на Доходното здание областният
управител на област Русе г-н Галин Григоров ще открие изложба, посветена на 140
години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.
Експозицията, която вече е наредена, включва 40 пана с висока резолюция, които ще
останат в града до 25-ти февруари.
Фокусът на изложбата е работата върху Търновската конституция, както и развитието
на конституционния процес на фона на историческите събития, които го следват.
Идеята е по този начин да бъде изразен респекта и подкрепата на институциите към
принципите и целите, заложени от Учредителното събрание при изграждането на
модерна, демократична и правова държава, обявена с приетата на 16-ти април 1879
година Търновска конституция.
Събитието се осъществява съвместно от Народното събрание на Република България,
Областна администрация Русе и Държавна агенция „Архиви“, както и с подкрепата на
Община Русе.

17. Набелязването на мерки за недопускане на африканската чума в Русенско
ще бъдат обсъждани утре по време на заседание в Областна администрация
понеделник 18 февруари 2019

Утре, 19.02.2019 г., от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се
проведе извънредно заседание на постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия.
Заседанието се свиква от заместник областния управител на област Русе г-н Свилен
Иванов и е във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта
Африканска чума, както и наскоро констатирания положителен резултат на заразата
при дива свиня в община Девня.

18. Стартира тазгодишното национално проучване относно необходимите
кадри за бизнеса
понеделник 18 февруари 2019

Агенцията по заетостта, съвместно с областните администрации започна
третото поред и първо за настоящата 2019 г. проучване на потребностите на
работодателите в България от работна сила.
През миналата година Агенцията проведе две проучвания, във всяко от които се
включиха над 5000 работодатели в страната. Обобщените резултати за търсените от
бизнеса професии и умения са публикувани на официалния сайт на институцията в
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рубрика „Проучване за потребностите от работна сила”. Всеки желаещ да се запознае с
информацията
може
да
посети
следния
уеб
адрес: https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/.
Първото тазгодишно проучване ще се извърши сред работодатели от формирана
национално представителна извадка. Ще бъдат обхванати всички сектори на
икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално
разпределение във всички области в страната.
Работодателите от статистическата извадка ще имат възможност да попълнят онлайн
анкетен формуляр, в който да посочат от какви специалисти със средно и висше
образование ще имат нужда, както и какви са потребностите им от работници без
специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. Те ще
могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава
търсеният от тях персонал.
Получените резултати за потребностите на бизнеса и администрацията ще очертаят
нуждите им от работна сила през следващите 6 месеца. Данните ще бъдат използвани
при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане
на подходящи обучения за професионални и ключови умения с цел те да бъдат
ориентирани спрямо изискванията на работодателите.
Чрез проучването анкетираните могат да посочат и очакванията си за необходимите им
специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години. Набраната информация
ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната
политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.
Ангажираните институции очакват поканените за участие в проучването работодатели
да се включат активно, тъй като резултатите ще бъдат от полза за всички участници в
трудовия пазар и за развитието потенциала на работната сила. Анкетният формуляр ще
може да се попълва до 22 март тази година.
Работодатели, непопадащи в статистическата извадка, но желаещи да участват в
проучването, след 11.03.2019 г. ще могат да заявят потребностите си от работна сила
чрез аналогичен on-line формуляр, който ще бъде достъпен на сайта на Агенцията по
заетостта.
Проучването се провежда на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта
съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в
страната.
19. Русенци отбелязват 146-та годишнина от трагичната гибел на Апостола на
Свободата
понеделник 18 февруари 2019

Областният управител г-н Галин Григоров поднесе цветя пред паметника на
Апостола на свободата, намиращ се в двора на СУ „Васил Левски“.
Поводът е 146-та годишнина от гибелта на Дякона. В лютата зима на 6ти февруари (по
стар стил) България се разделя с един от най-великите си герой Васил Левски.
По-късно през деня г-н Григоров се присъедини и към факелно шествие по повод
гибелта на Васил Левски, организирано от ВМРО-Русе. Шествието премина по
централната градска част и завърши пред Паметника на свободата, където отново бяха
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поднесени венци и цветя в памет на Апостола. Преди провеждането на шествието беше
отслужена панихида в православния
храм „Свети Николай Чудотворец“.
Смъртната присъда на Левски е
издадена на 14ти и е потвърдена на
21ви януари 1873 г.
Свещеникът поп Христо Стоилов
разказва за последните мигове на
Апостола: "Дяконът се държа
юнашки. Каза, че наистина той е
първият, но че след него са хиляди.
Палачът му наметна въжето и ритна
столчето. Аз се просълзих и се
обърнах към "Св. София", за да не
видят турците, че плача, и си тръгнах."
Минути преди да бъде обесен Левски измолил прошка от отеца и от Бога, а в молитвите
си да бъде споменаван като йеродякон Игнатий.
Васил Левски ще остане завинаги в родната памет с великото си дело, посветено на
борбата за Освобождение на България и идеала за чиста и свята република.

20. Недопускането на африканската чума на територията на региона беше във
фокуса на днешното заседание на Областната епизоотична комисия
вторник 19 февруари 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов проведе
заседание на постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия
поради наскоро констатираното ново огнище на болестта Африканска чума по свинете
в община Девня.
Решенията, които бяха взети по време на
заседанието предвиждат привеждането на
Областната дирекция по безопасност на
храните в състояние на повишена
епизоотична
готовност,
както
и
незабавното провеждане на заседания на
общинските епизоотични комисии, на
които задължително ще трябва да
присъстват
кметовете
и
кметските
наместници.
Също така кметовете и кметските наместници ще трябва да подават постоянно
информация към органите на МВР и Областната дирекция по безопасност на храните
при констатиране на нерегламентирано движение на свине и отглеждане на
неидентифицирани такива в личните стопанства, а от своя страна собствениците на
животновъдни обекти и официалните лекари на общините ще трябва да осъществяват
постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в
свиневъдните обекти.
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Акцентирано беше и на това, че собствениците на свиневъдни обекти ще трябва
незабавно да информират обслужващия и официалния ветеринарни лекари, ако
забележат повишена смъртност при свинете.
Не на последно място Регионалната дирекция по горите и Ловно-рибарското дружество
ще трябва незабавно да уведомяват официалния ветеринарен лекар за всички намерени
умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведение и изменения, открити по
вътрешните органи при първична обработка на отстреляните диви свине.
В края на заседанието заместник областният управител отново обърна внимание и
апелира за още по-широк медиен отзвук, че компенсации от страна на държавата няма
да бъдат изплащани на собственици на домашни свине, ако обектът им не е
регистриран и не съответства на определените законови разпоредби. Също така той
припомни, че благодарение на съвместните действия на всички институции от региона
не е допуснато навлизане на болестта от северната ни съседка, където бяха
регистрирани голям брой огнища, в това число и на територията на окръг Гюргево.
В днешното заседание участваха представители на всички заинтерисовани страни.
21. В Русе откриха изложба,посветена на учредителното събрание и приемането
на Търновската Конституция
вторник 19 февруари 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев откри
изложба, посветена на 140-та годишнина от Учредителното събрание приело
Търновската конституция и възстановило България като самостоятелна държава на
картата на Европа.
Във връзка с датата 19 февруари в началото на словото си той отправи покана към
присъстващите да се преклонят пред личността и делото на големия български
революционер Васил Левски, тъй като именно
посетите от него семена избуяват в епичната 1876 г.
на Оборище и в дните на Априлската епопея. „Тя е
тази, която превлича вниманието на Европа и
развързва ръцете на Русия за решаването на
Балканския въпрос! Следват Сан-Стефано и
Учредителното
събрание,
което
приема
и
Конституцията в старата столица Търново. Така за
трети път на политическата карта на Европа се
появява държавата България! Държава с една
модерна
конституция
и
провъзгласено
парламентарно управление!“ заяви още заместник
областният управител.Експозицията, която включва
40 пана с висока резолюция, остане в града до 25-ти
февруари, като след това жителите на Разград ще
имат възможността да се запознаят с нея.Изложбата
представя моменти от работата върху Търновската
конституция, както и развитието на конституционния
процес на фона на историческите събития, които го
следват.
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Идеята е по този начин да бъде изразен респекта и подкрепата на институциите към
принципите и целите, заложени от Учредителното събрание в изграждането на
модерна, демократична и правова държава, обявена с приетата на 16 април 1879 година
Търновска конституция.Сред присъстващите на събитието бяха още народните
представители от 19-ти МИР г-н Искрен Веселинов и г-н Пенчо Милков, заместник
областният управител г-н Свилен Иванов, председателят на Общинския съвет и ректор
на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, началникът на отдел
„Държавни архиви“ в гр. Русе г-жа Стефка Маринова, аташето на Генералното
консулство на Руската федерация в Русе г-н Владимир Токтаев, жители и гости на
града.
По-късно през деня с изложбата се запознаха и евродепутатът г-жа Ева Майдел, както и
народният представител г-н Пламен Нунев.Събитието се осъществява съвместно от
Народното събрание на Република България, Областна администрация Русе и
Държавна агенция „Архиви“, както и с подкрепата на Община Русе.
Предвидено е всички областни градове да се включат в инициативата.

22. В Русе обсъдиха значението на дигиталната трансформация
вторник 19 февруари 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев участва в
публична дискусия на тема „Дигитализацията – мотор за развитие на гражданите,
бизнеса и региона“.
По време на събитието, което беше открито
от кметът на Община Русе г-н Пламен
Стоилов, евродепутатът г-жа Ева Майдел
направи изложение относно възможностите,
които предоставят цифровите технологии в
съвременния свят.
Също така известният технологичен и
социален предприемач г-н Боян Бенев
разясни практическото приложение на
дигиталните технологии, а заместник-кметът
по европейско развитие на Община Русе д-р
Страхил Карапчански постави акцент върху
иновационната стратегия за интелигентна специализация на Общината, която се
реализира в периода от 2016 до 2025 година.
По време на форума, който се проведи предимно под формата на дискусия, в която
участваха представители на бизнеса, академичните среди, неправителствените
организации и гражданите, всеки имаше възможност да получи детайлна информация
относно настоящата политика на Европейския съюз в областта на дигиталната
трансформация, както и предизвикателствата, пред които е изправен този все позначим сектор в икономиката.
Във форума се включиха още народният представител от 19-ти МИР г-н Пламен Нунев,
председателят на Общинския съвет и ректор на Русенския университет чл.-кор. проф.
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Христо Белоев, председателят на общото събрание на Русенския университет проф. д-р
Велизара Пенчева, както и множество представители на местния бизнес.
23. Русенци отбелязаха 141 години от освобождението си
сряда 20 февруари 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев участва в
тържествата по повод 141-та
годишнина
от
Освобождението на Русе.
Церемонията се проведе в
Пантеона на възрожденците,
където
беше
отслужен
благодарствен молебен от
Н.В.Пр. Русенски митрополит
Наум
и
свещеници
от
Русенската
митрополия в
памет на загиналите за
свободата на България. Също
така бяха поднесени венци и
цветя от присъстващите пред
Вечния огън. По традиция церемонията започна с встъпителни думи от директора на
Регионалния исторически музей проф. д-р Николай Ненов, а в чест на празника слово
произнесоха кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов, както и генералният консул
на Руската федерация в Русе г-н Андрей Громов
В програмата взеха участие още Хор „Св. Георги Победоносец“ при Общинския
младежки дом с диригент г-жа Мина Влайкова, а водещ беше актьорът от ДТ „Сава
Огнянов” г-н Ивайло Спасимиров.
Сред множеството официални гости бяха ще председателят на Общинския съвет и
ректор на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев, заместник-кметът по
комунални дейности г-жа Наталия Кръстева, академичното ръководство на РУ „Ангел
Кънчев“, общественици, а също и множество жители и гости на града.
По повод празника Национално дружество „Традиция“ представи изложба с
репродукции на руски автори под надслов „Епизоди от Освободителната война“, която
може да бъде разгледана от всеки желаещ в Пантеона на възрожденците.
24. Опазването на пчелите и пчелните семейства при борбата по въздух с
болести,неприятели и плевели,ще бъде във фокуса на предстояща работна
среща
петък 22 февруари 2019

На 25.02.2019 г. (понеделник) от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация
Русе ще се проведе работна среща относно синхронизирането на действията при
провеждането на третирания за ефективно извеждане на борбата с болести, неприятели
и плевели, опазване на културите от поражения и опазване на пчелните семейства.
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Работната среща ще бъде водена от заместник областния управител на област Русе г-н
Свилен Иванов.

25. Удостоиха Галин Григоров с плакет на червения кръст
петък 22 февруари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров беше удостоен с
плакет на Българския Червен Кръст по случай 140-та годишнина от основаването му.
Това се случи днес по време на провеждането на отчетното общо събрание на
Областната организация на БЧК, което се проведе в зала „Европа“ на Доходното
здание.
Във връчения поздравителен адрес от името на областния управител, който не успя да
присъства на днешната церемония, до
ръководството на хуманитарната организация
се казва:
„…Използвайки приятния повод, бих искал за
пореден път да засвидетелствам уважението
си към всички Вас, които сте част от
Българския Червен Кръст! Поздравявам Ви за
направения избор! Искрено се надявам, че все
повече млади хора ще изберат Вашия път и ще
приемат за начин на живот принципите на
хуманност, безпристрастност, неутралност,
независимост, доброволност, единство и универсалност!...“
Отличието се връчва и за изграденото партньорство между двете институции.
С плакети бяха удостоени още кметовете на Община Русе и Община Сливо поле,
съответно г-н Пламен Стоилов и г-н Валентин Атанасов, управителят на лечебни
заведения „Медика“ доц. д-р Кирил Панайотов, както и предишният директор на БЧК в
Русе д-р Руденко Йорданов.
Началото на събранието беше дадено от виртуозния русенски пианист Николай
Димитров, който изпълни класически и джаз произведения.
Сред присъстващите на събитието бяха още заместник-председателят на БЧК г-н
Стойчо Стойчев, председателят на БМЧК г-н Станимир Бояджиев, генералният
директор на организацията г-жа Славита Джамбазова, а също и председателят на
областния съвет проф. д-р Тодорка Стефанова, както и директорът на Секретариата на
областния съвет г-жа Антоанета Ябанозова.
Поздравления към ръководството отправи и директорът на РДПБЗН комисар Димитър
Павлов.
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26. Народно читалище „Н.И.Вапцаров 1909 „отбеляза 110 години от
учредяването си
събота 23 февруари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговият заместник
г-н Валентин Колев бяха сред официалните гости на вчерашното честване, посветено
на 110-та годишнина от създаването на читалището в град Ветово.
В словото си областният управителят благодари на настоятелството на културнопросветната институция за съвместната работа и постигнатите резултати при
реализирането на дейностите по Комуникационната стратегия на Република България
през изминалата 2018 година и изрази
увереност,
че
партньорството
между
Областната управа и читалището ще
продължи да се развива.
„Пожелавам Ви здраве, късмет и една
наистина заслужена удовлетвореност от
постигнатото през годините! Продължавайте
все така да отстоявате родните традиции,
като в същото време бъдете винаги
устремени към бъдещето! Дейността Ви е
повод за изключителен респект и гордост!”
заяви още г-н Григоров.
Богатата културна програма включваше изпълнението на множество народни песни и
танци, както и представянето на типично български традиции.
На събитието присъстваха още народният представител д-р Андриан Райков, както и
кметът на Община Ветово г-н Георги Георгиев.
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1909 г.” разполага с над 21 000 библиотечни
единици, както и с компютърна зала. Към читалището има изградени и множество
любителски колективи, които са носители на не по-малко медали, плакети и грамоти.
27. Областният управител награди победителите във фолклорния фестивал
„Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“
събота 23 февруари 2019
Областният управител на област Русе г-н
Галин Григоров заедно със своя заместник г-н Валентин
Колев бяха сред официалните гости на четвъртия
фолклорен празник „Греяна ракия и зелева чорба от
старовремската софра” в село Бабово.
В приветствието си към жителите и гостите областният
управител поздрави кмета на Бабово г-н Пламен Пенков
за вложените усилия в подготовката на днешното
тържество и отправи пожелания към всички винаги да
пазят в сърцата си онази толкова типична за нас
българите искрица, която е поддържала столетия родния
ни дух.
23

„Бъдете преди всичко здрави, бъдете щастливи, забавлявайте се, предавайте традициите
от поколение на поколение и помнете, че именно благодарение на хора като Вас ние
помним миналото си и имаме възможността да го предадем на тези след нас!“ добави
още г-н Григоров. Също така той изрази увереност и, че организирането и
провеждането на настоящия празник ще помогне на селото да възвърни темповете си на
развитие, така както се е случило в Жеравна, благодарение на международния фестивал
на фолклорната носия.
По традиция началото на празника беше дадено в 11.00 часа на площада пред
читалището, а богатата програма включваше множество изяви на читалищни групи и
клубове за народни танци. Сред тях бяха група за изворен фолклор „Детелини“ при
местния пенсионерски клуб, женска певческа група „Веселие“ при Народно
читалище „Стефан Караджа“ в село Бисерци, глоджевската танцова формация
„Шарено хоро“, групи от Мартен, Мечка, Тутракан, както и от други населени места от
региона.
Кулминацията в програмата беше провеждането на конкурсите за най-блага греяна
ракия, най-вкусна зелева чорба, най-автентична старовремска софра, както и за найнапет юнак. Най-благата греяна ракия се оказа, че се прави от Народно читалище
„Просвета 1915“, намиращо се в русенския квартал „Долапите“, като наградата беше
получена от неговия секретар г-жа Снежана Атанасова. Първите места в надпреварата
за най-вкусна зелева чорба и за най-автентична софра отидоха при фамилия Симови от
село Сребърна. За втора поредна година трябваше да бъде избран и най-напет юнак,
като тази година първо място спечелиха Веселин Великов от Нова Черна и 7 годишният
Велимир Ганов от Ново село. За класиралите се първите три места във всяка от
категориите бяха осигурени материални награди от организаторите, а областният
управител удостои призьорите с грамота за принос в съхраняването на българските
традиции.
Разбира се, всеки дошъл да уважи празника имаше възможността да се наслади на
гозбите, приготвени по автентичните рецепти, завещани от баба Ханджийка.
Сред официалните гости бяха още евродепутат г-н Андрей Новаков, народните
представители г-н Пламен Нунев, г-жа Светлана Ангелова и д-р Андриан Райков, както
и кметът на община Сливо поле г-н Валентин Атанасов.
Организатори на събитието са Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1927г.”, кметството
и пенсионерската организация в селото.
28. Опазването на пчелите в региона беше във фокуса на работна среща в
Областна администрация Русе
понеделник 25 февруари 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов заедно с
народният представител д-р Андриан Райков, който е и член на парламентарната
комисия по земеделието и храните, проведоха работна среща относно опазването на
пчелите и пчелните семейства при борбата с болести, неприятели и плевели. В срещата
участваха представители на пчеларите, земеделските производители, местната и
държавната администрация.
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Всяка от заинтересованите страни имаше възможността да изкаже мнение по
въпросите, които счита за приоритетни. Като основно притеснение пчеларите
изтъкнаха опасенията си от това дали
третиранията от страна на земеделските
производители се осъществят съгласно
законовите и нормативни изисквания. В
отговор г-жа Галина Георгиева от
Областната дирекция по безопасност на
храните поясни, че се осъществява
перманентен
контрол,
като
за
изминалата година са проверени над
300 земеделски стопани и при нито
един от тях не е констатирано
нарушение. Контролът се осъществява
както
чрез
извършването
на
документални проверки, така и чрез оценка на риска, като на случаен принцип се
избират и проверяват земеделски производители. Също така тя посочи, че през тази
година отново ще се провежда активна информационна кампания в общините на
територията на областта, посредством видеоматериали и разяснителни дискусии. На
нея ще бъдат представени необходимите мерки, които трябва да бъдат предприемани от
всяка от страните.
Не на последно място представителят на Областната дирекция по безопасност на
храните поясни, че в последните години се наблюдава трайна тенденция за намаляване
на авиационните третирания, както и, че през изминалата година няма подадени
сигнали и жалби за загуби при пчелари от региона.
В края на срещата заместник областният управител г-н Свилен Иванов пое ангажимент
да се изпратят писма до кметовете от областта във връзка с провеждането на постриктен контрол на пръсканията.
Традиционно всеки желаещ ще може да подаде своите въпроси и становища на
официалния e-mail на Областна администрация Русе governor@ruse.bg. Същата позиция
декларира и народният представител д-р Андриан Райков, който е готов да проведе
срещи с всеки, желаещ да сподели мнение и препоръки, целящи развитието на
пчеларството в региона и страната.
29. Свилен Иванов ще предаде председателството на съвместната БългароРумънска земеделска група на румънския си колега Лучиан Корозел
понеделник 25 февруари 2019

На 26.02.2019 г. (вторник) от 10.00 ч. в
Заседателната зала на Окръжния съвет в Гюргево ще се
проведе редовно заседание на Съвместната българорумънска земеделска работна група.
По време на заседанието заместник областният управител на
област Русе и досегашен председател на групата г-н Свилен
Иванов ще предаде щафетата на заместник-председателя на
Окръжния съвет г-н Лучиан Корозел, които ще бъде начело
на групата в следващата половин година.
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Акцент по време на срещата ще бъде и обсъждането и одобряването на темите, които
ще се разглеждат в следващите шест месеца, докато румънската страна води групата.
Също така утре изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа
Лили Ганчева ще представи и бюлетина на комисията за изминалата година.
Заседанието се организира съвместно от Областна администрация Русе, Окръжен съвет
Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
30. Утре ще се проведе заседание на Областния съвет за намаляване на риска о
бедствия
понеделник 25 февруари 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров ще свика заседание
на съвета за намаляване на риска от бедствия утре, 26.02.2019г., от 10.30 ч. в зала
„Свети Георги“ на Областната администрация.
По време на заседанието ще бъдат разгледани указанията на Министерския съвет за
намаляване на риска от бедствия, а също така ще се обсъди и проект на заповед за
сформиране на работни групи за разработване на Областния план за защита при
бедствия и плановете за специфични опасности
31. Стартират дейностите по разработването на плановете за защита при
бедствия
вторник 26 февруари 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев ръководи
днешното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, което
беше свикано във връзка с подготовката по изготвяне на Областния план за защита при
бедствия.
По време на заседанието бяха детайлно разгледани
разработените указания от Съвета за намаляване на
риска от бедствия към Министерския съвет. В тази
връзка бяха разяснени начина на разработване на
общинските планове за защита при бедствия, както и
на плановете за специфични опасности. Акцент беше
поставен върху това какво трябва да включват
съответните планове.
Фокусът ще бъде поставен върху оценката и оперативния контрол на опасността,
идентификацията на специфичните мерки и дейности за превенция и защита, които ще
бъде необходимо да бъдат предприети за справяне с опасността или заплахата, изборът
на защитни действия, предупреждението на населението, предприемането на защитни
действия, както и съответните дейности по възстановяване. Всичко това се очаква да
доведе до подробно описание на това, което може да се случи, както и на последствията
от подобен род събития, уточняване на функциите и задачите, необходими за справяне
със съответните проблеми, а също така и подробности за това как ще се изпълнят тези
задачи и функции.
Не на последно място присъстващите бяха запознати с начина за организация и
разпределение на отговорностите, управлението, ръководството и координацията,
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събирането и обмена на информация, както и начина на провеждане на комуникация. За
не по-малко важни бяха посочени ресурсното осигуряване за изпълнение на съответния
план, както и неговия мониторинг и актуализация.
В края на заседанието беше приета и заповед за сформиране на работни групи за
разработване на Областния план за защита при бедствия и специализираните планове за
специфични опасности, които би трябвало да бъдат завършени до 10-ти юни тази
година. Като най-голям риск и с евентуално най-сериозни последици както за живота и
здравето на хората, така и за инфраструктурата беше посочена опасността от
земетресение. Сред останалите специфични рискове за региона са още силните бури,
снегонавяванията и обледяването, въникването на ледоход и нефтени разливи по река
Дунав, както и свлачищата.
Абсолютно задължително за всяка област е разработването на планове за наводнения,
ядрена или радиационна авария, както и земетресение, тъй като за повечето
специалисти именно това е бедствието, което може да повлече още множество
катаклизми.
По-рано през деня г-н Колев отговори на журналистически въпроси, като посочи, че
към момента няма критично състояние на водите, язовирите, вътрешните реки, както и
река Дунав. Нивата са в нормалните стойности за сезона. Също така той посочи, че от
началото на месец април предстои първото за годината обследване на състоянието на
реките, язовирите и защитните съоръжения на територията на областта с оглед
превенция и недопускане тяхното преливане. За констатираните в минали периоди
необходимости по укрепването на дигите са изпратени съответните искания до
междуведомствената комисия за оглед на техническото и експлоатационно състояние
на язовирните стени и съоръженията към тях, които се отнасят за населените места
Красен и Божичен в община Иваново и за населени места от община Ценово.
32. Символично със сноп житни стръкове Свилен Иванов предаде
председателството на трансграничната земеделска група
вторник 26 февруари 2019

Днес, в заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево се проведе първото за
годината заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, под
председателството на заместник областния управител на област Русе, г-н Свилен
Иванов. Той изрази благодарност за отличното партньорство между двете институции.
„Радостен съм, че се създадоха отлични условия и възможности на български и
румънски производители от различни сектори на земеделието да се срещнат, запознаят,
дискутират и обменят опит“, заяви г-н Иванов.
Със сноп житни стръкове, в които се преплитат българското и румънското знаме, г-н
Свилен Иванов предаде ръководството на земеделската група на заместникпредседателя на Окръжен съвет Гюргево, г-н Лучиан Корозел.
Акцент по време на срещата беше обсъждането и одобряването на темите, които ще се
разглеждат през настоящата година. Приоритетни ще бъдат добиването на етерични
масла и приложението им в различни сектори от индустрията, производството на
разсад за декоративни растения и цветя, иновативни практики в екологичното и
биологично овощарство, добиването на мед в професионалното пчеларство,
преработката на месни продукти със суровини от България, отглеждането на царевица в
окръг Гюргево и др.
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Изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева
представи бюлетина за дейността на трансграничната група през изминалата 2018
година. Като съществени резултати тя отчете създадените условия и възможност на
земеделските
производители
от
различни сектори за пласиране на
продукцията им на българските и
румънски пазари, взаимно опознаване
на националните и европейски програми
за
финансиране,
както
и
законодателството в областта на
земеделието в България и Румъния.
Разрешени са редица проблеми при
експорт-импорт на селскостопанска
продукция и животни на граничен пункт
Русе-Гюргево.
Бюлетинът съдържа интересна и полезна информация за панаири и изложения в
България и Румъния, земеделски сайтове и контакти на релевантни институции в
областта на земеделието.
Заседанието се организира съвместно от Областна администрация Русе, Окръжен съвет
Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“, като специални гости на събитието бяха
г-н Ивелин Статев, областен управител на област Силистра и неговия заместник г-н
Илиян Великов.

33. Под патронажа на Областния управител ще бъде открита международна
изложба,посветена на 3-ти март
сряда 27 февруари 2019

На 01.03.2019 г. (петък) от 11.00 ч. в Зала „Русе“ на Регионалния
исторически музей ще бъде открита постерна изложба под надслов „Румънци и българи
в Руско-турската война от 1877-1878 г.“
Експозицията, която е под патронажа на областния управител на област Русе г-н Галин
Григоров, ще включва редки снимки, документи, писма, карти и вестници, съхранявани
в националните архиви на България и Румъния.
Инициативата се организира от Регионалния исторически музей, Асоциация
„Еврорегион Данубиус“, както и от Окръжния музей в Гюргево „Теохари Антонеску“.

34. Експерти от Областната управа се включиха в конференция за развитието
на туризма
четвъртък 28 февруари 2019

Експерти от Областна администрация Русе участваха в уъркшоп, целящ набирането
на идеи както от граждани, така и от институции относно възможностите за развитие на
туризма в трансграничния регион Русе – Гюргево.
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Инициативата се осъществява като част от дейностите по проект „Съвместна стратегия
за развитие на туризма в район Гюргево – Русе, TourDev Giurgiu – Ruse”, по който
партньор от българска страна е Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни и
предприятия.
Сред основните дейности, които се очаква
да се реализират са проучване и
популяризиране на забележителностите в
еврорегиона
и
документиране
на
културното наследство, като за целта ще
бъде разработена съвместна стратегия за
развитието на туризма в района Русе –
Гюргево. Също така се предвижда и
създаването на туристически пътеводител и
фотоалбум, като всеки от тях ще бъде
разпространен в 1200 копия. Пътеводителят
ще съдържа информация за различните
места на посещение, историята и
значението им за региона, тематични пътеки и практическа информация като
възможности за настаняване и хранене. Фокусът при фотоалбума ще бъде поставен
върху специфичните за района етносоциални мотиви и ще съдържа 100 снимки,
изобразяващи традиции, ритуали, символи, празнични събития, народни носии,
традиционно изкуство и инструменти и др. Уникалното в случая е, че той ще бъде
представен като отделни пощенски картички, които могат да бъдат извадени от него и
да се използват като такива.
Всичко това би трябвало да послужи като инструмент за популяризиране на богатото
природно и културно разнообразие на района.
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