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Изложба „помни, спортувай и учи“ представи спортното училище в Русе
На 01.10.2016 г., в Спортното училище „Майор Атанас Узунов“ в град Русе, се
проведе откриване на постоянната ретроспективна фото изложба под мотото „Помни,
спортувай и учи”.
Домакин на събитието беше директорът на Спортното училище Борис Цветанов,
а сред официалните гости бяха народният представител Пламен Нунев, доц. д-р Стефко
Бурджиев, областен управител на област Русе, г-н Веселин Заяков, представител на
Министерството на младежта и спорта, г-жа Стефка Маринова, началник на отдел
„Държавен архив“ Русе, г-н Сашо Щерев, началник отдел „Образование“ и други.
Областният управител връчи поздравителен адрес на г-н Цветанов, в който се
казва: „Споделям с Вас огромната си удовлетвореност от традициите, които
утвърждава Вашето училище в спортната дейност! Със своите постижения и медали,
възпитаниците му, ни носят многократно поводи за щастие и гордост!
Безспорно, възпитанието във физическа активност на младите хора изгражда
спортсменски дух, дисциплина и уважение към другите. Създава отговорни и
пълноценни граждани на област Русе и страната!”.
Експозицията е подредена със съдействието на Държавен архив Русе. В
изложбата са включени над 1500 експонати, които разказват за развитието на спорта в
област Русе през годините.
1.

Международният ден на пенсионера отбелязаха в Мартен
На 01.10.2016 г., в пенсионерски клуб „Здравец” в Мартен, се отбеляза
Международния ден на възрастните хора.
Домакин на събитие беше г-жа Пенка Николова, председател на пенсионерски
клуб „Здравец”.
Празникът уважиха доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе, г-н Димо Тонев, кмет на град Мартен, г-жа Петинка Митева, председател на
Българска асоциация на пенсионерите Русе, жители и гости на града.
В своето приветствие, г-н Бурджиев изрази искрената си благодарност за
отправената покана и пожела на всички здраве, реализиране на нови инициативи и
пълноценен живот.
Областният управител на област Русе връчи букет цветя и поздравителен адрес
на г-жа Николова, в който се казва: „Изразявам искреното си уважение и възхищение
към всички Вас, за мъдростта, благородството, труда, опита и вярата, с която
посрещате всеки нов ден. Благодаря Ви за любовта и търпението, с които се грижите за
децата и внуците си, възпитавайки ги в истинските семейни ценности!
В духа на празника отправям пожелания за крепко здраве, бодър дух,
дълголетие, уют и повече споделени мигове с любимите хора, които да изпълват дните
Ви с радост!”.
Празникът продължи с богата фолклорна програма.
2.

Фолклорен празник в мечка по случай деня на възрастните хора
Днес, в село Мечка, по случай Международния ден на възрастните хора – 1
октомври се проведе фолклорен празник.
3.
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На тържеството присъстваха Светлана Ангелова, народен представител,
Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, Ивелин Илиев, кмет на
село Мечка, кметове на населени места, гости и жители на селото.
Заместник областният управител поздрави присъстващите и поднесе своите
благопожелания към тях. Г-н Колев връчи още и поздравителен адрес от името на доц.
д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, в който той изразява своята
признателност към възрастните хора за опита, мъдростта, търпението и любовта, с
която се грижат и възпитават децата и внуците си и им пожелава здраве и дълголетие.
Гостите бяха посрещнати с питка и шарена сол. За доброто настроение на
всички, с много песни и танци се погрижиха местни самодейни състави и изпълнители,
гостуващ оркестър от с. Писарево, община Горна Оряховица и младият народен
изпълнител Петър Георгиев.

Игнат Канев отбеляза своя 90 годишен юбилей в Русе
На 01.10.2016 г., в Канев център на Русенския университет, бележитият наш
сънародник Игнат Канев, отпразнува своя 90 годишен юбилей.
Да засвидетелстват своето уважение към рожденика и семейството му бяха
дошли много видни русенци, близки, приятели и гости.
Г-н Канев благодари на всички за вниманието и уважението към него и
семейството му и увери присъстващите, че винаги ще помага на България.
Поздравления към г-н Канев бяха поднесени от г-н Пламен Нунев, народен
представител, който предаде и благопожеланията на премиера на България Бойко
Борисов, Русенският митрополит Наум, доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител
на област Русе, г-н Пламен Стоилов, кмет на община Русе, чл. кор. проф. Христо
Белоев, председател на Общински съвет Русе, проф. д-р Велизара Пенчева и цялото
академично ръководство на РУ „Ангел Кънчев“, г-н Красимир Каракачанов, почетен
консул на България в Торонто, г-н Петко Маневски, председател на настоятелството на
българската църква в Брамптън, г-н Пламен Бобоков, председател на Съвета на
директорите на „Приста - ойл“, г-жа Велика Венкова, племенница на Игнат Канев.
Рожденикът получи поздравителни адреси и от Росен Плевнелиев, президент на Р.
България и българският патриарх Неофит, както и много поздравления от роднини и
приятели.
С нескрито вълнение, доц. д-р Стефко Бурджиев в своето приветствие към
юбиляря се обърна с думите: „За мен е изключителна чест и удоволствие да отправя от
свое име и от името на всички служители на Областна администрация Русе, найискрени благопожелания по случай Вашия 90 годишен юбилей!
Вашият житейски път, макар и извън пределите на родината е дълбоко свързан с
Русе. Дългогодишната Ви благотворителна дейност, отдадена на значими каузи в
образованието, здравеопазването и културата, будят възхищение и респект!
Убеден съм, че с чувство на гордост се обръщате назад в годините и сте щастлив
от постигнатото!
За нас е привилегия човек като Вас, със забележителни човешки качества и
авторитет да е роден в Русенския край. Със своята отдаденост, любов и съпричастност
към съдбата на област Русе и гражданите ѝ, сте достоен пример за родолюбие,
благородство и духовност!
Приемете моята признателност за изключителния принос, който имате в
благотворителната дейност, както за нашия град, така и за цялото българско общество!
4.
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В духа на празника, приемете най-сърдечните ми пожелания към Вас и Вашите
близки за крепко здраве, човешки радости и повече положителни емоции. Достойни
българи като Вас, ни връщат вярата, че България ще пребъде!“.
Г-н Бурджиев подари красив букет цветя на съпругата на г-н Канев, а на него
плакет на Областен управител и удостоверение за изключителен принос за развитието
на Област Русе.
Празникът беше съпътстван от изпълненията на „Биг бенд Русе“ и Тамбурашкия
оркестър към ОБДЦКИ с диригент Наталия Константинова, след което продължи с
музикална програма на изявени таланти от Русе.

5.
Станимир Станчев участва в заседание на РСР и РКК в североизточен
район
Днес, 04.10.2016 г., в град Шумен се проведе съвместно заседание на
Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в
Североизточен район.
Заместник областният управител на област Русе, г-н Станимир Станчев взе
участие в заседанието, на което бяха разгледани актуални теми, свързани с развитието
на професионалното образование и обучение в Североизточен район, включително чрез
въвеждане на съвременни дуални методи. Бяха представени още добри практики и
реализиране на общи идеи между Регионалните съвети за развитие в районите от ниво
2.
В края на заседанието участниците бяха запознати с Природен парк „Шуменско
плато“, посетиха пещерата „Бисерна“ и Астрономическата обсерватория.
6.
Областният управител и неговият екип поднесоха поздравления на Даниела
Шилкова
Областният управител на област Русе Стефко Бурджиев и неговите заместници
Станимир Станчев и Валентин Колев, поздравиха Даниела Шилкова, зам.-кмет
„Икономика, инвестиции и собственост“ на Община Русе по случай рождения ден.
Рожденичката получи подарък, красив букет цветя и поздравителен адрес. Г-н
Бурджиев и заместниците му отправиха към нея своите благопожелания за крепко
здраве, лично щастие, повече споделени мигове на радост и благополучие!
От своя страна, Даниела Шилковаблагодари за уважението и отправените
хубави пожелания по повод личния ѝ празник.
7.
Утре ще се обсъжда готовността на областта за работа при екстремални
зимни условия през оперативен зимен сезон 2016 – 2017 г.
В четвъртък, 06.10.2016 г., от 10:00 ч. в Зала „Свети Георги“ (ет. 6 на Областна
администрация Русе) ще се проведе съвещание на Областния щаб за изпълнение на
областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с
общинските щабове и на Областния съвет за намаляване риска от бедствия.
На съвещанието ще се разгледат актуални въпроси, свързани с първоначалната
готовност на Областта за работа при екстремални зимни условия през предстоящия
оперативен зимен сезон 2016-2017 г., с оглед
оптимизиране на
междуинституционалните действия.
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8.
Днес се проведе съвещание за готовността на област Русе за предстоящия
зимен сезон 2016-2017 г.
Днес, 06.10.2016 г., от 10:00 ч. в зала „Свeти Георги“ се състоя съвещание с
членовете на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и
за взаимодействие с националния и с общинските щабове и на Областния съвет за
намаляване риска от бедствия.
Съвещанието бе ръководено от г-н Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе, подпомогнат от главния секретар на Областна
администрация Русе, г-н Симеон Иванов. В работата му взе участие и доц. д-р Стефко
Бурджиев, областен управител на област Русе.
В началото беше обсъден проект на правила за работата на Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия, създаден със Заповед на областния управител на
област Русе, във връзка с влязло в сила изменение на Закона при бедствия от 5 юли
2016 г.
След проведената дискусия, по отношение на горецитираната заповед и
предложените правила, същите след гласуване бяха приети с решение на участващите в
съвещанието като Правила за работа на Областния съвет за намаляване на риска от
бедствия.
Съвещанието продължи с изслушване на докладите на осемте общини и на
всички институции, имащи отношение по подготовката на област Русе за предстоящия
зимен сезон 2016-2017 г. Основният извод от представените доклади, е че общините и
институциите имат необходимата финансова обезпеченост, провеждат обществените
поръчки за осигуряване на дейностите, подхождат отговорно и ангажирано,
идентифицирайки налични проблеми от предходните зимни периоди, които са били
пречка за ефективното провеждане на мероприятията по осигуряване на нормалния
ритъм на транспорта и другите сфери на обществения живот.
Беше разгледан и обсъден проект на Заповед на областния управител, целяща
създаване на организация за предприемане на превантивни мерки за намаляване на
последствията за населението, осигуряване нормалното функциониране на
инфраструктурата, снабдяването, услугите и почистване на снежната покривка по
пътната мрежа през зимен сезон 2016-2017 г., както и цялостна подготовка на област
Русе за работа при екстремални зимни условия. След гласуване, гореописаната Заповед
се прие за изпълнение.
Въз основа на изказванията се направиха предложения за допълнения към
предложените проекторешения. Направените нови и наличните такива, след
проведеното гласуване се приеха и станаха решения на съвещанието.
Също така беше взето решение на 15 ноември 2016 г. да се проведе ново
съвещание, на което да се отчете изпълнението на приетите решения, обуславящо
готовността на общините и институциите в област Русе да посрещнат и реагират на
предстоящия зимен сезон.

Тържествена промоция на випуск 2016 в РУ „Ангел Кънчев“
Днес, в Канев Център на Русенския университет, се състоя Тържествена
промоция на випуск 2016 година.
Събитието уважиха заместник областният управител, Валентин Колев, Драгомир
Николов, изпълнителен директор на „Агенцията по заетостта“, Никола Кибритев,
директор на Дирекция „Европейско развитие“ в община Русе, много преподаватели и
близки на абсолвентите.
9.
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Проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет отправи
поздравление към випускниците от името на Академичното ръководство.
В своето приветствие към абсолвентите, гостите и преподавателите, г-н
Валентин Колев им пожела да са здрави, успешни и за радост на своите семейства да
намерят причина да останат в България, където да се реализират успешно.
През настоящата година, 1126 бакалаври и магистри получиха дипломите си,
като от тях 96 са първенците на випуска и на различните специалности, пълните
отличници са 15.
Отличниците на випуска и първенците на специалностите получиха дипломите
си за висше образование лично от ректора на Русенския университет. След
официалната част събитието продължи по факултети.
10.
Областният управител на област Русе проведе открита приемна в с.
Новград
Днес, 07.10.2016г., в читалището на с. Новград, община Ценово се проведе
поредната открита приемна на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе.
В срещата взеха участие кметове на населени места, общински съветници, както
и жители на общината, които имаха възможност да зададат своите въпроси и да
изкажат мнения по актуални теми, свързани с населеното място, общината и областта
като цяло.
Беше потърсено съдействието на областната управа за разрешаване на редица
проблеми, касаещи трафика, обществените спирки, ремонти на пътищата, използването
на пасищата, липсата на банкомати в малките населени места, проблемите на
пчеларите, третирането на селскостопанските площи с пестициди, тържественото
честване на 150 – та годишнина от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджаи
други.
Доц. д-р Бурджиев пое ангажимент да се проучи всеки един от споделените
проблеми, да се предприемат мерки, както ида се изпрати отговор до община Ценово.
След Сливо поле, Две могили и Иваново, приемната в община Ценово е
четвъртата по ред. Планира се да бъдат посетени и малки населени места от останалите
четири общини на област Русе.
Забележително Русенско представяне в „бургас 2016”
Заместник областният управител на област Русе Станимир Станчев и
началникът на Регионалното управление на образованието Димитър Райнов участваха в
Националните дни за учене през целия живот „Бургас 2016“, проведени от 6 до 8
октомври. Инициативата беше открита от заместник-министъра на образованието и
науката Красимир Киряков. На церемонията присъстваха и заместник-министърът на
икономиката Даниела Везиева, областният управител на област Бургас Вълчо Чолаков,
заместник областният управител Севдалина Турманова, заместник-кметът на Бургас
Йорданка Ананиева,Янка Такева,председател на Синдиката на българските учители,
Валентина Дейкова, национален координатор на европейската програма и организатор
на Националните дни на учене през целия живот, както и проф. Тодор Танев.
При много добра организация се проведоха информационен ден за
популяризиране на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа; срещи с
активни потребители; един учебен час по история с посещение на Акве Калиде,
11.
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атрактивен и уникален за Бургас исторически обект, който се развива като модерен
културен и туристически център.
Председателят на Балканския институт по труда и социалната политика Иван
Нейков представи темата: „Професионалното обучение на възрастни като ключов
фактор за устойчиво социално-икономическо развитие”. Той опроверга
съществуващите догми и обоснова полезността и необходимостта от учене през целия
живот.
При изключителен интерес се проведе изложение и демонстрация на институции
и организации за обучение на възрастни. Тук област Русе беше перфектно представена
от Професионалните гимназии по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф
Вондрак” и по облекло „Недка Ив. Лазарова”. Уникалните експонати, сътворени от
дърво бяха съпроводени и презентирани лично от директора инж. Димитър Цанев и
преподавателя г-н Румен Иванов, а забележителните облекла, изработени от
съвременни материи и технологии, от зам.-директора инж. Илонка Великова.
Дните за учене се осъществяват от МОН, в партньорство с други организации по
проект: „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене
на възрастни“, № 567452-ЕPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA. Съфинансирането е
по линия на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

„ДАДА 100 – Тристан Цара и неговият свят”
Днес, 11.10.2016г., в Художествена галерия Русе се откри изложба „ДАДА 100 –
Тристан Цара и неговият свят“, която е част от форума Дни на културата, изкуството и
образованието „Елиас Канети“ на ОП „Русе Арт“ и Международния литературен
фестивал Русе 2016 на МД „Елиас Канети“.
Домакин на експозицията беше проф. дфн. Пенка Ангелова, председател на МД
„Елиас Канети” и г-н Мариан Савов, директор на ОП „Русе Арт”. На откриването
присъстваха още доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, г-н
Томас Емерлинг, частен колекционер, Елена Великова, директор на Художествена
галерия Русе, г-н Александър Волман и много ценители на изкуството.
В изложбата са представени 35 литографии на Анри Матис, Андре Масон и Ханс
Арп в оригинал, както и на Пабло Пикасо (копия). Дадаизмът – арт форма създадена в
началото на XX век в Цюрих революционизира доминиращите дотогава представи за
изкуството и бързо набира международна популярност. Тримата художници, които са
автори на някои от големите творби на импресионизма и експресионизма, дават своя
принос за развитието на дадаизма. Обединява ги приятелството им с румънскофренския поет Тристан Цара. Изложбата „ДАДА100 – Тристан Цара и неговият свят“
показва три книги със стихотворения на Цара ("Denosoiseaux" – От нашите птици,
"Midisgagnés" – Повече следобеди и "TerresurTerre" – Земя върху Земя) и едно списание
(Transition№ 23 – Преход № 23), илюстрирани от гореспоменатите художници.
Експонатите, представени в изложбата са от частната колекция на г-н Емерлинг.
Г-н Бурджиев благодари на организаторите за поканата и изрази своето
задоволство от провеждането на Международния литературен фестивал Русе 2016. Той
подчерта, че чрез творчеството на Тристан Цара, русенци имат възможност да се
докоснат до малко показвани до този момент рисунки на четиримата световно
известните художници. Областният управител благодари специално и на г-н Емерлинг
за предоставените от него творби за изложбата.
12.
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13.
Областен ученически конкурс посветен на участието на България в
първата световна война
Във връзка с изпълнение на Националния план за отбелязване на 100 години от
Първата световна война и участието на България в нея, Областна администрация Русе,
Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва Русе и Регионално
управление на образованието Русе, организират ученически конкурс на тема „Първата
световна война – неосъщественият национален идеал за България, победа или
поражение“.
Конкурсът се провежда под патронажа на Областния управител на област Русе и
неговата основната цел е учениците със силата на изразните средства да се докоснат до
героична история на България, да разкрият своето творческо мислене и отношение към
посочената тема, както и да възпитават в дух на патриотизъм, уважение към хилядите
знайни и незнайни герои, отдали живота си за родината.
В конкурса могат да вземат участие ученици от училищата в област Русе в две
възрастови групи, от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас.
Подготвените творби могат да бъдат подадени в срок до 7 ноември (понеделник)
2016 г. в офиса на РСОСЗР Русе, ул.”Александровска” 77 или в РУО, ул. Църковна
независимост 18, на вниманието на г-жа Петя Лазарова, старши експерт по Обществени
науки и гражданско образование.
Предвидено е отличените участници да бъдат наградени на 18 ноември 2016 г.,
в навечерието на Деня на Сухопътните войски. Официалната церемония ще се състои в
салона на Военен клуб Русе.
Храмов празник на църквата „св. Петка Параскева“ в с. Сваленик
Днес, 14.10.2016 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе, уважи с присъствието си храмовия празник на църквата „Св. Петка Параскева“ в
с. Сваленик.
Петковден е празник в чест на светицата Петка, наречена още Българска, която
живее в края на Х и началото на ХІ век. Св. Петка покровителства брака и
плодовитостта.
Св. преподобна Параскева Епиватска, наричана от българския народ Петка
Българска, е една от най-обичаните и почитани светици не само в България, но и в
целия православен свят.
Областният управител запали свещичка за здраве и поздрави отец Димитър
Димитров и миряните в селото с празника.
14.

15.
„Регионални бизнес перспективи, модели за взаимодействие между
публичния и частния сектор“
Днес, 14.10.2016 г., от 10,00 часа в зала „Европа“ на Доходното здание се
проведе дискусия на тема „Регионални бизнес перспективи“.
Организатори на събитието бяха Българския форум на бизнес лидерите и
Министерството на икономиката.
На срещата присъстваха Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката,
Мария Шишкова, член на Управителния съвет на Българския форум на бизнес
лидерите, Ираван Хира, председател на Българския форум на бизнес лидерите,
Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, д-р Страхил
Карапчански, заместник-кмет„Европейско развитие”на Община Русе, г-н Тим Буйсере,
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ръководител на отдел „Търговия и инвестиции“ в Британското посолство в София,
представители на бизнеса и други заинтересовани страни.
Целта на форума беше представители на институциите, местната власт и водещи
компании да дискутират успешните стратегии за дългосрочно икономическо развитие
на региона.
Г-н Колев благодари на организаторите за поканата и пожела успех на
инициативата от името на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе.
Той изрази своята увереност, че по време на форума ще бъде обменен ценен
опит относно възможностите за подобряване цялостното икономическо развитие –
развитие, което е фокусирано върху иновациите, съвременното предприемачество,
публично-частните партньорства и подобни добри практики както на корпоративно,
така и на административно ниво.
Заместник областният управител пожела на организаторите, лекторите и
участниците една полезна, конструктивна и плодотворна дискусия.
Форумът беше разделен в три панела. По време на първия бяха представени
позициите на държавната и местната власт относно макрорамката на Русе и региона.
Във втория блок се предостави възможност водещи предприемачи да разкажат за пътя,
който са изминали докато достигнат до сегашното ниво на развитие на своя бизнес.
Презентации се представиха от г-н Бояджиев, мениджър в „Оргахим“; г-н Зафер,
изпълнителен директор на pCloud; г-н Енев, председател на Управителния Съвет на
Сдружението в обществена полза; г-н Бърдаров, генерален мениджър на ИноБиоТек и
др. По време на третата част от форума г-жа Мрънкова от Изпълнителната агенция за
насърчаване на малки и средни предприятия детайлно запозна аудиторията с
възможностите за финансиране от Националния иновационен фонд и Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“. Също така презентации бяха
представени от г-н Буйсере, който разясни нуждата от развитие на стабилен бизнес на
територията на всяка една държава и от Георги Георгиев, експерт в Областна
администрация Русе на тема „Бизнес перспективи пред област Русе“.
В предвиденото време за въпроси публиката беше активна и се споменаха
различни идеи.
Приключи ежегодният преглед на социалните услуги в област Русе
Приключи мониторингът на социалните услуги – държавно делегирана дейност
за 2016 г. В екипа бяха включени представители на Областна администрация,
Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция,
Областна дирекция по безопасност на храните и Регионално управление на
образованието. Експертите наблюдаваха реалната социална работа, извършиха преглед
на водената документация, проведоха разговори с ръководители, служители и
потребители. Бяха направени конкретни препоръки за подобряване качеството на
обслужването и отстраняване на констатираните пропуски. Предстои изготвянето на
доклад, който ще бъде обсъден на разширено заседание на Звеното за мониторинг и
оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 20152020 г., след което ще бъде публикуван на интернет страницата на Областна
администрация.
16.

11

Връчване на дипломите на випуск 2016 във ВУАРР
Днес, 17.10.2016 г., в Голямата театрална зала на Доходното здание се проведе
тържество по случай връчването на дипломите на випуск 2016 на Висшето училище по
агробизнес и развитие на регионите Пловдив – филиал Русе.
Събитието уважиха ректорът на Висшето училище, акад. проф. Димитър
Димитров, административният директор и помощник ректор, Веселин Митев,
народните представители Пламен Нунев и Любомир Владимиров, Станимир Станчев,
заместник областен управител на област Русе, Наталия Кръстева, заместник-кмет
„Комунални дейности“ на Община Русе, Марина Сергунина, аташе в Генералното
консулство на Руската Федерация в гр. Русе, преподаватели и близки на абсолвентите.
В своето приветствие заместник областният управител изрази своето
задоволство да бъде част от тържественото връчване на дипломите и поднесе искрените
поздравления на областният управител на област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев. Той
се обърна към абсолвентите с думите: „Убеден съм, че оставайки в България, сте
направили най-правилния избор, защото няма по-красиво място от нея. От нас зависи
бъдещето ни. Пожелавам Ви да сте здрави и никога да не се отказвате от мечтите си!“.
През настоящата година, 215бакалаври и магистри получиха дипломите си, като
74 от тях са отличниците на випуска.
17.

18.
Заседание на постоянната секторна комисия в областта на туризма и
околната среда
Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда ще
заседава на 18.10.2016 г. от 10.00 часа в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе.
По време на срещата експерт от Министерството на туризма ще представи
възможности за развитие на туристически район Дунав, в рамките на специализацията
на района, съгласно Концепцията за туристическо райониране на Република България.
Ще се разгледат още и възможностите, свързани със стратегията на Европейския
съюз за Дунавския регион.
Предстои тематична среща на туроператори, общини и заинтересовани
страни
Днес, 18.10.2016 г., се проведе заседание на Постоянната секторна комисия в
областта на туризма и околната среда,под председателството на г-н Станимир
Станчев, заместник областен управител на област Русе.
Участие взеха представители на общини, териториални звена, неправителствени
организации и други заинтересовани страни.
По време на срещата г-жа Савина Недялкова – Рупелиева, гл. експерт в ГД
„Туристическа политика” на Министерството на туризма презентира „Перспективи
пред развитието на туризма в област Русе“. Предмет на презентацията бяха концепция
за туристическото райониране, продуктова спецификация на Дунавски туристически
район, инициативи на Министерството за промотиране на района, програми на ЕС за
Дунавския регион.
Представените статистически данни за област Русе относно посещенията и
престоя на туристите от круизните кораби по поречието на река Дунав, предизвикаха
широка дискусия, в резултат на която г-н Станимир Станчев предложи да бъде
организирана тематична работна среща в широк формат с представители на общините,
туроператорите и други заинтересовани страни в област Русе. На срещата да бъде
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обсъдено разработването на съвместни маршрути, включващи атрактивни и уникални
за региона ни места, привличащи български и чуждестранни туристи. Според г-н
Станчев е изключително важно да се търсят и използват всички възможни начини, с
които област Русе да реализира туристическия си потенциал и да се превърне в желана
дестинация.
По време на заседанието се представиха резултатите от проект „Съвместно
развитие на велосипедните маршрути в общините от област Русе” от представител на
Сдружение „Вело-Русе“. На участниците бяха предоставени карта на велосипедните
маршрути в Русенска област и рекламни материали за Дунавските острови край Русе.
Обсъдени бяха и въпроси, свързани с предстоящата работа на комисията през
2017 година.
Музей на спорта „Луи Айер“ в „Булстрад Арена“
Днес, 18.10.2016 г., от 11,00 часа в „Булстрад Арена“ се проведе церемония по
случай откриването на съвременен музей на спорта "Луи Айер".
Събитието уважиха Красен Кралев, министър на младежта и спорта, Пламен
Нунев, народен представител от 19 МИР, Валентин Колев, заместник областен
управител на област Русе, Пламен Стоилов, кмет на община Русе и неговият екип, чл.
кор. проф. Христо Белоев, председател на Общински съвет Русе, проф. д-р Велизара
Пенчева, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Цветомир Анастасов,
представител на основния инвеститор на „Булстрад Арена“, Борислав Велков и Иван
Драндийски, мениджъри на „Булстрад Арена“, Иван Дончев, главен експерт към
Министерството на физическото възпитание и спорта за Областите Русе, Разград и
Силистра, Веселин Богданов, управител на ОП „Спортни имоти”, Борис Цветанов,
директор на Спортното училище „Майор Атанас Узунов“, Стефка Маринова, началник
на отдел „Държавен архив“, Димитър Райнов, началник на Регионално управление на
образованието Русе, известни спортисти и гости.
Лентата на музея прерязаха Красен Кралев, Пламен Нунев, Борислав Велков,
Пламен Стоилов и изявената ни спортистка Анелия Нунева.
След това гостите имаха възможност да разгледат колекцията, която включваше
медали, купи, грамоти и различни артефакти от историята на спорта в град Русе.
Представени са и велики спортисти на нашето време, прославяли Русе и страната ни на
всички континенти.
Легендарният български волейболист, Владимир Николов и мениджърите на
„Булстрад Арена“, дадоха пресконференция за обявяването на първия волейболен мач в
залата, който ще се проведе на 13 ноември 2016 г.
20.

Изпитание на структурната стабилност на Дунав мост
Във връзка с изпитание на здравината и структурната стабилност на моста над
река Дунав между Гюргево и Русе след извършените ремонти, приложено Ви
предлагаме информация, получена от Дирекция за национални пътища, околовръстни и
мостови проекти на Румъния на английски и в превод на български език.
21.

Предстои заседание на областния съвет за развитие
На 21.10.2016 г. от 10.00 ч. в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация
ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Русе.
22.
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В дневния ред е предвидено да бъде обсъдена и одобрена последваща оценка на
Областната стратегия за развитие на област Русе 2007-2013 г.
Ще се представи информация за изпълнението на Националната програма за
енергийна ефективност за много фамилни жилищни сгради на територията на област
Русе и за етапа на подготовка и изграждане на автомагистралите „Хемус“ и „Русе –
Велико Търново“.
Официален прием в русенската света митрополия
Днес, 19.10.2016 г., в Русенската митрополия се състоя традиционния прием,
организиран по инициатива на Негово Високопреосвещенство Наум, в деня на Св.
Преподобни Йоан Рилски Чудотворец.
На тази дата Русенският митрополит отбелязва и своя рожден ден. Да
засвидетелстват своето уважение към Българската православна църква и лично към
владиката дойдоха представители на държавната и общинска власт, свещеници,
културни, обществени и образователни дейци от епархията, представители на медиите
и други официални лица.
Областният управител на област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев и неговият
заместник Станимир Станчев поднесоха своите благопожелания и подаръци на
Митрополит Наум.
В поздравителния адрес на областният управител към Негово
Високопреосвещенство Наум се казва: “Вашата мисия за единение, сплотеност,
духовно утвърждаване и нравствено усъвършенстване, която проповядвате с мъдрост,
благост и добродетелност е доказателство, че хора като Вас неслучайно са духовни
пастири на нацията ни.
Ваше Високопреосвещенство, като засвидетелствам уважението си към Вас,
пожелавам крепко здраве, висок дух, дълголетие и успехи в светите Ви начинания!
Продължавайте с достойнство и търпение да водите по пътя на вярата и доброто,
миряните от Русенската епархия!“
От своя страна Митрополит Наум поднесе подаръци в знак на благодарност на
всички уважили празника.
23.

Семинар на тема „Зимуване на пчелните семейства“ се проведе в Русе
На 19.10.2016 г., в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе се
проведе семинар за земеделски стопани на тема „Зимуване на пчелните семейства“.
Информационната среща се организира съвместно с Националната служба за
съвети в земеделието (НССЗ), офис Русе и Тракийски университет Стара Загора.
Г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на област Русе откри
събитието и приветства участниците в него.
Проф. Иванка Желязкова от Тракийския университет запозна присъстващите с
подготовката на пчелните семейства за зимуване и есенно подхранване и със
зазимяването на пчелните семейства.
Експерти от Териториалния областен офис в Русе на НССЗ представиха
възможности за подпомагане на пчеларите през новия програмен период 2014 – 2020 г.,
както и с под мерките по Тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски
стопанства и възможности за кандидатстване.
Модератор на срещата беше г-жа Деница Гаджева, гл. експерт – координатор
НССЗ, офис Русе.
24.
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Историята на Русе в снимки
Днес, 20.10.2016 г., в културен център ВН беше представена книгата “Русе в
стари снимки, документи и портрети”.
Автори на луксозното издание са трима специалисти по история и архивно дело
– Тодор Билчев, Йордан Борисов и д-р Надежда Цветкова.
Коментарът на
съдържанието е на редактора Нели Пигулева.
Сред официалните гости на представянето на книгата бяха Валентин Колев,
заместник областен управител на област Русе, доц. д-р Николай Ненов, директор на
Регионален исторически музей Русе, Сашо Щерев, началник на отдел „Образование“ в
Община Русе, гости и приятели на авторите.
Заместник областният управител изрази своето уважение към авторите на
книгата за усилията, усърдието и любовта, които са вложили в създаването на този
удивителен албум и връчи поздравителен адрес от името на доц. д-р Стефко Бурджиев,
областен управител на област Русе.
Книгата дава възможност да се запознаем с над хиляда малко известни и
незвестни цветни и черно-бели снимки, портрети и документи от древността до
миналия век, свързани с историята на нашия град и с ежедневието на Русчуклиеви
преди десетилетия.
25.

Юбилейна изложба на Георги Радулов в Русе
Днес, 20.10.2016 г., в Художествена галерия Русе се откри изложба на Георги
Радулов по повод 80-годишния му юбилей.
В експозицията са включени пластики от бронз, сребро, дърво, както и рисунки
и графични отпечатъци. Авторът представя свои проекти и реализирани монументални
скулптури и паметници от 70-те до 90-те години.
Събитието уважиха Валентин Колев, заместник областен управител на област
Русе, Елена Великова, директор на Художествена галерия Русе, Димитър Грозданов,
изкуствовед, доц. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей Русе,
гости и приятели на скулптура.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес от името на доц. д-р
Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и поднесе поздравления на г-н
Радулов по случай 80-годишния му юбилей. Той изрази своето уважение за
вдъхновението и енергията, които влага твореца в изкуството, което прави.
Георги Радулов е роден през 1936 г. в с. Сваленик, Русенска област, а през 1964
г. завършва "Скулптура" в Националната художествена академия при проф. Любомир
Далчев. Работи предимно в областта на монументалната скулптура и малката пластика.
Активно участва в художествения живот в страната – изложби, пленери , биеналета и
др.
26.

Положителна прогноза за развитието на област Русе
Основна тема на проведеното днес, 21 октомври 2016 г., заседание на Областния
съвет за развитие на област Русе, председателствано от доц. д-р Стефко Бурджиев,
областен управител на област Русе, беше етапът на подготовка и изграждане на
автомагистралите „Хемус“ и „Русе – Велико Търново“. От страна на Областно пътно
управление темата беше презентирана от инж. Йосиф Йосифов. Той отбеляза, че
изграждането на магистрала Русе – Велико Търново е приоритет на АПИ. Вече е
сключен договор за изработване на проект в идейна фаза, като за неговото завършване
се очаква оценка за въздействието върху околната среда, която ще бъде готова през
27.
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март 2017 г. Проектът е внесен за оценка в УО на ОПТТИ, след което, при положителна
резолюция, ще бъде финансиран с близо 600 млн. лв. По отношение републиканската
пътна инфраструктура на територията на област Русе, той съобщи, че 129 км от нея е в
добро, 144 – в средно и 223 – в лошо състояние. Изпълнените дейности през 2016 г. до
сега възлизат на близо 1,6 млн. лв.
При голям интерес се дискутира окончателният доклад и последващата оценка
на Стратегията за развитие на област Русе през предния планов период. Доц. д-р
Даниел Павлов представи анализа на показателите по петте приоритета на документа.
Най-силно впечатление направи приоритета относно качеството на живот на
населението, където от наблюдаваните 8 показателя 3 имат отрицателна тенденция, а
именно: демографското развитие, обезпеченост на здравните заведения с лекари и спад
в броя на реализираните нощувки. В края на презентацията беше обобщено, че
оценяващият екип от Русенски университет: проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р
Милена Кирова, доц. д-р Даниел Павлов, д-р Свилен Кунев и д-р Натали Венелинова
дава положителна оценка относно развитието област Русе и предвижда високо ниво на
изпълнение на Областната стратегия за развитие за периода 2014 – 2020 г.
По време на заседанието се представи тенденцията в развитието на областта по
11 ключови показатели, като само по един от тях тя е негативна, а именно по брой на
населението в трудоспособна възраст.
Предвид изоставането при участие в Националната програма за енергийна
ефективност за много фамилни жилищни сгради, Областният съвет за развитие
препоръча да се проведе информационна кампания в общините Русе, Бяла и Две
могили за условията и ефектите, които се постигат с нейното приложение и да се
използват възможните информационни канали за популяризиране на постигнатите
резултати и положителните ефекти сред гражданите.
28.
Областният управител се срещна с представители на гражданска
инициатива чист въздух в Русе
Днес, 21.10.2016 г., в спешен порядък беше проведена среща на доц. д-р Стефко
Бурджиев, областен управител на област Русе с представители на гражданска
инициатива „Чист въздух в Русе“.
Областният управител изслуша с внимание поставените от гражданите проблеми
като пое следните ангажименти:
1. Да изготви подходящо по съдържание писмо, с което да информира
Министъра на околната среда и водите за срещата, настоявайки да проведе среща в
Русе с представителите на гражданска инициатива Чист въздух в Русе;
2. Учени от Института по органична химия и по инженерна химия на БАН да
бъдат поканени на среща в Русе, по време на която на място да се запознаят с
потенциалните замърсители на въздуха в града, с оглед на това да препоръчат мерки за
намаляване на излъчваните емисии в околната среда;
3. Да се потърсят възможности, съвместно с Румънските регионални власти да
бъде предоставена помощ от тяхна страна за обективен мониторинг на замърсяването
на въздуха в района на град Русе;
4. Да бъде изискана информация за броя на сигналите, подадени от гражданите
през изминалата нощ.
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20 - то издание на фестивал „Талантът възраст няма” в Русе
Днес, 22.10.2016 г., в Зала „Филхармония” се проведе традиционния фестивал на
любителското творчество „Талантът възраст няма”, организиран от Съюз на
пенсионерите 2004 Русе.
В програмата взеха участие художествени колективи на възрастните хора от
Русенска област, от крайдунавските градове – Свищов, Силистра, Тутракан и Гюргево.
Събитието уважиха г-н Валентин Колев, заместник областен управител на
област Русе, г-жа Мариела Личева, директор на Дирекция „Здравни и социални
дейности” в община Русе, областното ръководство на Съюза, много гости и приятели
на участниците.
Г-н Йордан Казаков, председател на Съюз на пенсионерите 2004 Русе поздрави с
добре дошли присъстващите и откри 20-тото издание на фестивала.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес от името на доц. д-р
Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе на г-н Казаков, в който се казва: „
Всички, които днес сте участници в този пъстър музикален празник сте доказателство
и пример за дух, отделеност и заразителна енергия, които проявявате въпреки годините.
Приемете искреното ми уважение и възхищение за мъдростта, благородството, труда,
опита и вярата, с която посрещате всеки нов ден. Убеден съм, че и занапред ще
продължите с любов и ентусиазъм да раздавате себе си и да внасяте красота,
настроение и радост в ежедневието на възрастните хора!”.
Г-н Колевизрази своето уважение и възхищение към всички хора от третата
възраст, които с ентусиазъм и енергия съхраняват традициите и българщината, както и
възпитават в добродетели младото поколение.
Последва богата музикална програма, на която се наслади многобройната
публика в залата.
29.

Отбелязаха 115 години от основаването на читалището в с. Писанец
Днес, 22.10.2016 г., в с. Писанец се проведе тържествено отбелязване на 115
години от основаването на читалище „Просвета 1901”.
Тържеството събра жителите и гостите на селото на площада, където с богата
музикална програма беше отпразнувана тази забележителна годишнина.
Сред официалните гости дошли на събитието бяха г-н Станимир Станчев,
заместник областен управител на област Русе, г-н Георги Георгиев, кмет на община
Ветово и неговите заместници Исмаил Селим и Ивайло Кадишев, Мехмед Мехмед,
председател на Общински съвет Ветово, г-жа Росица Антонова, кмет на с. Писанец,
проф. д-р инж. Красимир Ениманев, председател на Русенската стопанска камара,
общински съветници, кметове и представители на читалищата от населените места в
Общината и други.
Тържеството беше открито от фанфарния оркестър при СОУ „Васил Левски”
Ветово, който създаде изключително настроение на присъстващите.
Стефка Димова, председател на читалищното настоятелство представи доклад за
дейността и историята на читалището.
Заместник областният управител връчи поздравителен адрес на г-жа Стефка
Димова от името на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе.
Станимир Станчев изрази своето задоволство и благодари, че е част от този празник.
Той изрази още и своите адмирации към колектива на читалището, който с постоянство
и отдаденост отстоява позициите си и съхранява българщината, защото правилният
път, който всеки от нас трябва да следва е именно запазване на традициите, бита и
културата.
30.
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Евродепутатът Илияна Йотова също поднесе поздравления по случай
годишнината на читалището.
Самодейни състави и изпълнители от населените места в общината се
погрижиха за доброто настроение на всички.
Официалните гости имаха възможност да разгледат и обновения салон на
читалището в с. Писанец.
150 години от първата жп линия Русе – Варна
Днес, 22.10.2016 г., отбелязахме тържествено 150 години от появата на
железопътния транспорт в България с построяването на първата железопътна линия
Русе – Варна.
Празникът, посветен на първата жп линия в България бе съпътстван с
атракционно пътуване на Юбилейна композиция, теглена от парен локомотив, като в
състава й е включен вагон от царската композиция на Цар Борис III– „Корона експрес”.
Атракционният влак стартира своето пътешествие от Варна и по време на своето
пътуване спира на гарите Белослав, Синдел, Провадия, Каспичан, Хитрино, Самуил,
Разград, Ветово и Музея на транспорта и съобщенията в Русе, следвайки маршрута на
първата железопътна линия.
Последната спирка на композицията бе Централната гара в Русе, където
тържествено се отбеляза тази знакова годишнина.
Стотиците жители и гости на Русе, които се бяха събрали на перона се насладиха
на виртуозните изпълнения на Фолклорен танцов театър „Найден Киров”.
Приветствия бяха поднесени от г-н Милчо Ламбрев, генерален директор на
Национална компания „Железопътна инфраструктура” и г-н Димитър Костадинов,
управител на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД.
Сред официалните гости бяха още народните представители Пламен Нунев и
Светлана Ангелова, доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и
неговите заместници Станимир Станчев и Валентин Колев, Пламен Стоилов, кмет на
община Русе, кметове на населени места и други.
Областният управител на област Русе връчи поздравителен адрес на г-н
Димитър Костадинов и поздрави организаторите за организирането и реализирането на
това изключително събитие. Събитие, което ни връща 150 години назад, когато в
нашия забележителен град са се случили много от първите неща в България. Именно в
Русе са положени основите на българските железници.
Приветствие беше поднесено и от г-н Пламен Стоилов, кмет на община Русе.
По-късно официално се откри юбилейна плоча от г-н Милчо Ламбрев, а всички
желаещи имаха възможност да си направят снимки с ретро влака.
31.

Заседание на областната комисия по здравеопазването
На 25.10.2016 г. от 10.00 ч. в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация
ще се проведе заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
здравеопазването.
Ще се представианализ на заболяемостта от кърлежово-преносими инфекции,
вкл. Лаймска болест в област Русе през 2016 г. , както и актуални данни за броя на
ухапваните от животни лица, неимунизирани и имунизирани против бяс в област Русе.
В дневния ред е предвидено да бъдат разгледани и други актуални въпроси,
включително здравно-демографски анализ на населението на област Русе през 2015 г.
32.
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Проучват деинституционализацията в област Русе
В сряда, 26.10.2016 г. от 10 часа в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе ще се проведе заседание на Областния обществен съвет за
прозрачност и гражданско наблюдение.
Изследователски екип от Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, Нов
български университет ще представи темата „Проучване в хода на действието на
деинституционализация в област Русе“. Това е сравнително нов метод в социалните
науки, развит за целите на изследване и разбиране на феномени, свързани със социална
и културна промяна в човешки групи, организации и общности.
„Интегрираният подход за вземане на решения“ и процедурата „Развитие на
социалното предприемачество“ по ОПРЧР са другите предвидени за дискусия теми.
Заседанието е разширено. За участие са поканени доставчици на социални
услуги, сдружения на и за хората с увреждания.
33.

Трансграничната земеделска комисия с поредно заседание
На 27 октомври (четвъртък) от 09.30 ч. в зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе ще се проведе заседание на Съвместната българо-румънска
земеделска работна група.
Земеделски производители от областта ще презентират пред румънските си
колеги „Универсален органичен тор „Биостарт 93“, производство, състав и приложение
в земеделието“ и „Производство на халва и белени слънчогледови ядки“.
По-късно участниците в заседанието ще имат възможност на терен да се
запознаят с процеса на производство на фирма „Дунав суит 1“ ООД в село
Стамболово.
По традиция заседанието се организира от Областна администрация Русе,
Асоциация Еврорегион „Данубиус“, Окръжен съвет Гюргево и Трансграничен Бизнес
център „Данубиус“.
34.

35.
11-ти рожден ден отпразнува комплекс за социални услуги за деца и
семейства в Русе
На 24.10.2016 г., в МОЛ Русе се проведе последния ден от Благотворителния
базар, посветен на 11-тия рожден ден на Комплекс за социални услуги за деца и
семейства в Русе.
Кулминацията на благотворителната инициатива беше партито “Комплекс за
социални услуги и приятели”.
Празникът уважиха г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на
област Русе, г-н Дейвид Бисет, управител на СНЦ”Еквилибриум”,г-жа Милена
Влахова, директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, г-жа
Мариела Личева, директор на дирекция „Здравни и социални дейности” в Община Русе,
партньори и съмишленици, много гости и участници.
В своето приветствие заместник областният управител изрази своята убеденост,
че и занапред екипът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства ще продължи
да покорява нови върхове и да допринася за по-доброто бъдеще на децата. Той връчи и
поздравителен адрес от името на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на
област Русе, на управителят на СНЦ”Еквилибриум”.
Програмата включваше участието на деца от Дневен център за деца с
увреждания „Слънчо“, управляван от „Еквилибриум“, деца от Комплекса за социални
услуги, деца от детски градини „Русалка“, „Пинокио“,„Зора“ и гост – изпълнители.
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Областната комисия по здравеопазване проведе заседание днес
Днес, 25.10.2016г., от 10.00 ч. в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация
се проведе заседание на Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването,
председателствано от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе.
В рамките на заседанието д-р Иван Михайлов, старши инспектор в Регионална
здравна инспекция Русе (РЗИ) представи подробен анализ на заболяемостта от
кърлежово-преносими инфекции, вкл. Лаймска болест в област Русе през 2016 г., както
и актуални данни за броя на ухапваните от животни лица, не имунизирани и
имунизирани против бяс в областта.
В края на месец февруари 2016 г. РЗИ Русе е изготвила 8 броя предписания до
кметовете на общини в област Русе с предприемане на мерки за борба с Лаймска
борелиоза. В резултат на това е предоставена информация само от 4 общини – Русе,
Ветово, Две могили и Сливо поле, за реализираните мерки и сключени договори с
ДДД-фирми за планирани обработки.
Г-жа Иванка Славчева, главен експерт в РЗИ Русе запозна членовете на
комисията със здравно-демографски анализ на населението на област Русе през 2015 г.,
демографски процеси, заболеваемост и болестност. Към 31. 12.2015 г. по данни от НСИ
населението на област Русе е 225 674 души, което нарежда областта на 12-то място в
страната по този показател. В сравнение с 2014 г. населението в областта намалява с
2011 души. През 2015 г. в област Русе са регистрирани 1 778 живо родени деца, броят
им е намалял с 95 деца в сравнение с 2014 г. Броят на умрелите през 2015 г. е 3 733
души, общата смъртност е 16,54 на 1000 души население.
През изминалата година регистрираните заболявания са 623 425, които
представляват 2762.50 на 1000 души, а новооткритите заболявания са 228 732 и
представляват 1013.55 на 1000 души население.
Интерес предизвика и темата за предоставяните бутилирани води за питейнобитови цели в детските заведения в гр. Русе, представена от д-р Мариета Дянкова, д.м.
началник отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ Русе.
РЗИ извършва периодични проверки на начина на ползване на вода за питейни
цели в детските заведения. Беше отбелязано тенденция за увеличено ползване на
апарати-диспенсери в детските заведения в гр. Русе, при проверката на част от които е
установено замърсяване на водата с патогенни микроорганизми. Като най-вероятна
причина за това беше посочено ползването на тези диспенсери, които не могат да се
дезинфекцират качествено.
По време на заседанието беше решено, в срок до 14.11.2016 г. да бъдат подадени
обществено значими теми за разработване на Индикативна работна програма за
работата на Комисията през 2017 г.
36.

37.
Кристина и Виктория приключиха успешно 9-месечен стаж по програма
„старт на кариерата“
Днес, 25.10.2016 г., доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област
Русе, поздрави Кристина Данова и Виктория Стоилова, които приключиха успешно
своя 9-месечен трудов стаж по Национална програма „Старт на кариерата“ в Областна
администрация Русе.
Виктория Стоилова, завършила Варненски свободен университет със
специалност „Право“ и Кристина Данова, завършила специалност „Маркетинг“ в РУ
„Ангел Кънчев“ започнаха работа на 25.01.2016 г. като младши експерти в отдел
„Административен контрол и регионално развитие“.
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Областният управител благодари за усилията, отговорността и старанието, които
всяка една от тях вложиха през изминалите месеци, включвайки се активно в работата
на администрацията и подпомагайки останалите експерти в нея. Той им пожела здраве,
лично щастие и успех в бъдещата им професионална реализация.
Доц. д-р Бурджиев подари на Виктория и Кристина красив букет цветя и
сувенир бухал – символ на дълголетието, мъдростта, знанието и ерудицията, за спомен
от екипа на Областна администрация.
Национална програма „Старт на кариерата“ осигурява реална възможност за
придобиване на трудов стаж на младите хора и прави прехода от образование към
заетост по-ефективен. Областна администрация Русе се включва активно през
последните години като партньор-работодател по Програмата, осигурявайки
подходящи работни места на част от кандидатстващите младежи.
Област Русе е отличник при деинституционализацията на деца
На 25 октомври 2016 г. в Областна администрация Русе беше представен нов
метод, наречен „изследване в хода на действието“. Той е насочен към анализ на
феномени, свързани със социална и културна промяна в човешки групи, организации и
общности. Създатели на метода са екип от Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за
деца към Нов български университет. Основа за работата е процесът на
деинституционализация на деца.
Изборът на област Русе за поле на изследването не е случаен. От тук започва
извеждането на деца от домовете и планирането на новите социални услуги,
осигуряващи по-адекватна и отговаряща на потребностите грижа. Изградена е найдобре функционираща мрежа от социални услуги за деца в страната. Областта е
първата, в която закриването на институциите за потребители до 18 години е напълно
финализирано. Тези факти дават основание да се смята, че област Русе е отличник в
процеса на деинституционализация на деца.
Предвижда се провеждането на срещи с всички ключови участници в процеса,
като техният опит ще се изследва чрез индивидуалните преживявания и виждания за
деинституционализацията.
Целта на изследването е да бъде изготвен документ, който да е на разположение
на българска и международна аудитория, заинтересована от трансформирането на
системата за грижи за деца от резидентни към базирани в общността.
38.

Прозрачност и гражданско наблюдение
Днес, 26.10.2016 г., от 10.00 ч. в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация се проведе заседание на Областният обществен съвет за прозрачност и
гражданско наблюдение, под ръководството на неговия председател проф. д-р Николай
Михайлов.
Участие в срещата взеха представители на общини, териториални звена,
доставчици на социални услуги, сдружения на и за хората с увреждания и други
заинтересовани страни.
Специални гости бяха Елица Гергинова и Лора Саркисян от изследователски
екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.
Екипът изпълнява проект „Изследване на процеса на деинституционализация: Случаят
България – фаза 2“.
Елица Гергинова представи новия План за действие за изпълнение на
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“ като
39.
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привлече вниманието на участниците към анализа на постиженията и проблемите на
процеса, както и новите приоритети и мерки до 2020 г. Тя разясни метода на
изследването, което е започнало тази седмица в Русе, един от четирите региона в
обхвата му, и ще продължи до юли 2017 г. Участниците бяха информирани, че чрез
поредица от срещи ще се търсят измеренията на процеса на деинституционализация,
чрез неговите резултати, успехи и трудности, заедно с хората, които го развиват.
Изследването поставя акцент върху личните преживявания, мнения и предложения на
социалните работници и всички професионалисти, участващи в процеса.
В отговор на последвалите въпроси и коментари от участници в заседанието,
изследователите говориха за привличането на повече съ-изследователи, ангажирани с
процеса, за формулирането на въпроси, които да покажат уникалния опит на Русенския
регион, първи закрил всички институции за деца, за приложението на бъдещия
аналитичен доклад в университетския учебен процес, за повишаване на разбирането за
процеса сред българските и чуждестранните научни среди, за влияние върху позитивна
промяна на действащите политики и практики.
Георги Георгиев, експерт в Областна администрация, презентира подход за
интегрирано вземане на решения. Акцентът беше поставен върху правилното решение
като фундаментален фактор за постигане на целите. В тази връзка бяха разгледани
различни теоретични модели, касаещи както корпоративния сектор, така и публичните
институции. Основен момент беше и възможността за практическото им прилагане при
ежедневното вземане на решения в администрацията. Детайлно разгледан пример беше
добрата практика относно студентските стажове в Областна администрация Русе. От
изложеното стана ясно, че тази инициатива е релевантна на множество приоритети като
устойчиво развитие, подобряване връзката между работодатели и наука и преди всичко
възможността младите хора да се докоснат до реалните задачи от работата в подобна
институция.
Силвия Дончева и Диана Аврамова, експерти в Областен информационен
център, Русе представиха процедурата „Развитие на социалното предприемачество” за
кандидатстване с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014 – 2020 г. Присъстващите проявиха голям интерес по темата и имаха възможност
да зададат своите въпроси и да получат компетентни консултации.
В края на заседанието се реши в срок до 15 ноември да бъдат изпратени теми с
голямо обществено значение, които да бъдат включени в индикативната работна
програма на съвета за 2017 г.
40.
Отчитане на проект „спорт и отдих в училищния двор“ в ПГСАГ „Пеньо
Пенев“
На 26.10.2016 г. от 13.30 часа в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ се проведе финална
пресконференция за отчитане резултатите на проект „Спорт и отдих в училищния
двор“, част от кампанията „За чиста околна среда-2016“.
Домакин на събитието беше инж. Камелия Денчева, директор на ПГСАГ „Пеньо
Пенев“ Русе, а сред официалните гости бе г-н Станимир Станчев, заместник областен
управител на област Русе.
В своето приветствие, заместник областният управител благодари за поканата и
изрази своята удовлетвореност за постигнатите резултати. Той отправи пожелания за
реализиране на нови стойностни проекти и връчи поздравителен адрес от името на доц.
д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, в който се казва: „Използвам
възможността да изразя своето уважение към Вас за професионализма, отговорността
и любовта, която влагате през годините за утвърждаване на Професионалната гимназия
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по строителство, архитектура и геодезия като едно най-добрите професионални
училища в област Русе.
Екологичното и спортно възпитание в училище е важно и се осъществява найвече чрез организирането на различни инициативи, в т.ч. извънкласни дейности и
занятия с природозащитна насоченост. “
Пресконференцията се съпроводи и с училищна викторина на тема „Обичам
природата и аз участвам!“.
41.
Предстои заседание на секторната комисия в областта на образованието и
пазара на труда
Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда ще проведе
заседание на 28.10.2016 г. от 10.00 часа в Зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе.
В дневния ред е предвидено да бъдат представени резултати от Национално
външно оценяване и Държавни зрелостни изпити в област Русе за учебната 2015-2016
г., както и информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област
Русе за учебната 2016-2017 г.
42.
ден

Заместник областният управител Валентин Колев празнува днес рожден

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев празнува днес
своя рожден ден.
Екипът на Областна администрация Русе поздравиха рожденика, като доц. д-р
Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе му благодари за спокойствието и
баланса, които проявява в своята работа и му пожела здраве, лично щастие и много
поводи за радост.
От своя страна, заместник областният управител благодари за хубавите думи и
пожела на всички да са здрави и да имат повече време за близките си хора.
По повод личния празник на г-н Колев постъпиха и поздравителни адреси.
43.
Втора регионална конференция „европейски измерения в професионалното
образование и обучение“
Днес, 27.10.2016 г., в конферентната зала на хотел „Рига“ се провежда Втората
Регионална конференция на тема „Европейски измерения в професионалното
образование и обучение“.
Организатор на събитието е Националната агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО), която е представител в европейската мрежа за
обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNetв
България. Мрежата е
създадена към Европейския център за развитие на
професионалното образование, като ключовите продукти на дейността са доклади и
анализи.
Сред официалните гости на конференцията бяха Станимир Станчев, заместник
областен управител на област Русе, Драгомир Николов, изпълнителен директор на
Агенцията по заетостта, Татяна Пашинова, заместник изпълнителен директор на
Агенция по заетостта, Кремена Калчева, главен директор на главна дирекция „Услуги
по заетостта“ в Агенцията по заетостта, Димитър Райнов, началник на РУО Русе,
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Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, Вартан Вартанян, директор на
„Регионална служба по заетостта“ Русе и др.
В своето приветствие, заместник областният управител поздрави организаторите
и участниците в конференцията, като декларира институционалната подкрепа на
Областна администрация Русе за едно по-качествено образование. Според г-н Станчев,
всички заинтересовани страни в този процес трябва да обединим усилия, за да може на
по-късен етап да се похвалим с по-добри резултати, свързани с професионалното
обучение и последваща реализация на младите хора.
В програмата на конференцията са включени: представяне на RеferNet мрежата,
представяне на резултатите от проучване на международната мобилност в началното
професионално образование и обучение, добри практики – участие в ученическа
мобилност на ученици от професионални гимназии и др.
Трансграничната земеделската група посети с. Стамболово
На 27 октомври в Русе се събра трансграничната земеделска работна група. В
зала „Свети Георги“ заседанието беше открито от г-н Станимир Станчев, заместник
областен управител на област Русе Той представи българските участници: земеделски
производители, представители на областна и други релевантни администрации.
Румънската делегация беше водена от г-н Нику Мърдале, директор на Дирекция
„Международно сътрудничество, стратегии и проекти и стратегическо планиране“ в
Окръжен съвет Гюргево. Останалите участници бяха също земеделски производители и
представители на институции с компетенции в областта на земеделието. Председателят
на работната група, г-н Ръзван Кук не успя да се включи в делегацията поради
заседание на предизборен щаб за предстоящите парламентарни избори в Румъния.
Г-жа Валя Владимирова, експерт химик в ППК „Старт 93” представи
производството, състава и приложението в земеделието на универсален органичен тор
„Биостарт 93”, собствено производство. Тя обясни подходящите фази и дози, с които да
се третират различните култури. Отбеляза, че торът е с високо съдържание на фулво- и
хуминови киселини, както и на микро и макро елементи. Той е необходим особено при
покълване на семената, първоначално формиране на кореновата система и стъблото и
допринася за подобряване на количеството и качеството на получения добив.
Кооперацията работи на територията на с. Караманово, община Ценово.
Производството на халва и белени слънчогледови семки беше представено от
Сезгин Дауд, управител на фирма „Дунав суиит” ООД от с. Стамболово в община
Сливо поле. Той сподели, че фирмата е създадена през 2015 г. за производство на
захарни изделия, предимно халва и локум. Основните продукти се произвеждат по
оригинални ориенталски рецепти. Те са природосъобразни, пълноценни и
здравословни, подходящи за ежедневна консумация. Фирмата непрекъснато разширява
производството си като включва нови продукти – локум, пелети от слънчогледовите
люспи и др.
Групата посети с. Стамболово, където проведе втората част от заседанието си.
Запозна се с технологичните процеси при производство на халва и белени
слънчогледови семки. Информира се, че фирмата се помещава в нова производствена
сграда, оборудвана с нови технологични линии, внос от Турция и Гърция. Още при
посещението се договори партньорство и г-н Дауд получи покана за съвместна дейност
с румънски партньор и за построяване на аналогична фабрика на територията на окръг
Гюргево, както и за разпространение на продукцията на румънския пазар.
По отношение на продукта на „Биостарт 93“ още днес се договори последваща
среща в гр. Гюргево със земеделски производител, еко производители и други
44.
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заинтересовани страни от органични торове, която ще се проведе следващия месец при
домакинството на Земеделската камара в Гюргево.
Румънската национална телевизия и българската TVN отразиха цялото събитие и
взеха интервю с домакините на цялото събитие: ППК „Старт 93“ от с. Караманово,
община Ценово и „Дунав суит 1“ ООД от с. Стамболово, община Сливо поле.
През ноември в Гюргево ще се проведе следващото заседание на групата.
Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Еврорегион
„Данубиус“, Окръжен съвет Гюргево и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус”.
Презентациите от днешното заседание ще бъдат публикувани на техните електронни
страници.

Узбеки на посещение в областна администрация Русе
Днес, 28.10.2016г.,в зала „Панорама“ на Областна администрация Русе, лично от
Областния управител, доц. д-р Стефко Бурджиев, беше приета делегация с
представители на академичната общност от Република Узбекистан. Част от гостите
бяха за втори път в администрацията. Г-н Бурджиев ги поздрави и подчерта, че оценява
високо съвместните дейности на академичните общности на Русенския университет и
на висшите учебни заведения в Узбекистан, което е предпоставка за бъдещи
партньорства.
Експертът от Областна администрация Георги Георгиев представи функциите и
правомощията на Областния управител, структурата на Областна администрация Русе,
дейностите на дирекциите, както и подхода за вземане на решения. Последваха въпроси
от посетителите, свързани с цялостното функциониране на административния апарат на
национално, регионално и местно ниво.
В края на срещата, гостите споделиха, че Русе е едно от най-приветливите места
на които са били някога и са изключително благодарни за сърдечното посрещане, което
е и знак за добронамереност. На излизане от сградата те проявиха сериозен интерес към
експозицията, представяща част от историята на администрацията – исторически факти
и портрети на управляващи областта в различни исторически периоди.
Делегацията от Узбекистан беше водена от доц. д-р Даниел Павлов,
преподавател във факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ „Ангел Кънчев“.
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Отличие „будител“ ще се връчи на 01 ноември 2016 г.
Днес, 28.10.2016 г., Секторната комисия в областта на образованието и пазара на
труда проведе заседание, водено от заместник областния управител г-н Станимир
Станчев.
В началото наг-н Станчев призова журналистите да популяризират и да направят
достояние на широката общественост предстоящото тържествено заседание на
Комисията, на което ще бъдат наградени отличените в Конкурс за високи
образователни резултати в област Русе. Категориите на конкурса са: новаторска и
творческа дейност, извънкласни дейности, успешно партньорство и проспериращ млад
учител.
Заместник областният управител изрази своята благодарност към Регионалното
управление на образованието (РУО)за пълната подкрепа и съдействие при реализиране
на този конкурс, защото е изключително важно да отбелязваме подобаващо 1 ноември
и обществото да отдава заслужената морална подкрепа на учителите.
46.
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Г-н Станчев сподели с аудиторията и новата инициатива, която предстои да се
реализира от Областна администрация, съвместно с РУО Русе и подкрепата на
членовете на Комисията, а именно да се учреди Награда за учителите с цялостен
принос в образованието на област Русе, която на бъде връчвана ежегодно на 11 май –
Ден за почит на светите братя Кирил и Методий.
Сред основни теми на заседанието бяха резултатите от Националното външно
оценяване (НВО), Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в област Русе за учебната 20152016 г. и Държавния план-прием по професии и специалности за учебната 2016-2017
г.Те бяха представени от г-н Димитър Райнов, началник на РУО Русе.
Подлежащите на външно оценяване след IV клас са 1670, като по БЕЛ са
участвали 1622, математика1634, човек и общество 1632, човек и природа 1635.
Постигнали сме 5-ти резултат в страната по математика, 7-ми по човек и общество, 10ти по БЕЛ и 13-ти по човек и природа при подредбата на регионите.
На Национално външно оценяване след VII клас по математика са се явили 1548
ученици, като работилите по I и II модул са 71,5 %, за сравнение през 2015 г. са били
68,5 %.
По БЕЛ са се явили 1556 ученици, по I и II модул са работили 81,8 %, а през
2015 г.-78,7%. По БЕЛ се запазва средният успех за областта, резултатите са
съизмерими със средните резултати за страната, увеличава се броят на учениците,
явяващи се на допълнителния модул по БЕЛ.
Сред училищата с най-добри резултати на II ДЗИ в страната са Математическата
и Английската гимназии.
Отчетено беше и НВО след V клас, както и резултати от НВО на дигитални
компетентности X клас.
В хода на заседанието се разгледаха и други актуални теми, свързани с работата
на комисията – предложения за теми, които да се включат в Индикативната работна
програма на Комисията през 2017 г., както и да се определят представители от страна
на работодателските организации. Последните ще бъдат включени в състава на
обществените съвети на училищата, които извършват обучение за придобиване на
професионална квалификация (чл. 266, ал. 3 от ЗПУО).
Тържествено заседание на областната комисия по образование
На 01.11.2016 г. от 10.00 часа в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация
Русе ще се проведе тържествено заседание на Секторната комисия в областта на
образованието и пазара на труда.
По време на заседанието ще бъдат наградени отличените в провелия се Конкурс
за постигнати високи образователни резултати в област Русе. Датата е избрана
неслучайно, защото именно българското училище и българските учители са носители
на доброто и качествено образование, а тяхната мисия е не само да дават знания, а и да
възпитават в морал, дух и добродетели младото поколение.
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7000, гр. Русе, пл. „Свобода” 6, ет. 4 и 5.
тел. 082812223, факс: 082 820092
web: www.ruse.bg
e-mail: governor@ruse.bg
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