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ОДОБРИЛ: /П/ 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе  

 

 

ПРОТОКОЛ  

  

От проведена детска кръгла маса на 01.06.2016 г., 14.00 часа в Зала 1 на 

Областна администрация Русе по повод Международния ден на детето. 

 

 На 01.06.2016 г. (сряда) от 14.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се 

проведе детска кръгла маса на тема „Моята мечта за моята община” по повод 

отбелязването на Международния ден на детето. Организатор на събитието беше 

Областна администрация, а Регионалният инспекторат по образование – Русе оказа пълна 

подкрепа за успешното реализиране на събитието.  

 Модератор на срещата беше г-н Станимир Станчев – заместник областен 

управител на Област Русе. 

Участници и гости в кръглата маса бяха: 

– г-н Димитър Райнов – началник на РИО Русе;  

– г-жа Петя Лазарова – РИО Русе; 

– г-жа Пенка Попова – началник на отдел АКРР; 

– експерти от Областна администрация Русе; 

– г-жа Тюркян Юсеинова  – директор на дирекция „СА“ в Община Борово; 

– г-жа Красимира Русеинова – зам.-кмет на Община Две могили; 

– г-жа Иванка Боянова – ст. специалист „ОК“ в Община Ценово; 

– г-жа Кремена Кръстева –  инспектор ОМДС в Община Русе; 

– г-н Михаил Чиликов – зам.-кмет на Община Сливо поле; 

– ученически отбори и преподаватели от общините Борово, Бяла, Ветово, Две 

могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово.  

 По време на събитието децата бяха в ролята на общински посланици на добра 

детска воля в областния център. Те бяха подготвили свои конкретни предложения за по-

качествено управление на родната им община и превръщането ѝ в по-добро място за 

живеене, чрез представяне на презентации на тема „Моята мечта за моята община“. 

 В началото на срещата г-н Станчев поздрави учениците по повод Международния 

ден на детето. Той обясни, че е изключително важно да се чуят вижданията на учениците, 

защото те са бъдещето на България.   

 Г-н Станчев продължи изказването си като отправи благодарност към г-н Райнов, 

към  учителите и представителите на общините.  

 След това децата имаха възможност да представят своите презентации и да задават 

въпросите си към представителите на общините. 

 Първи се представи отборът от община Борово. Учениците разказаха с гордост за 

природно-историческото богатство и културно-историческото наследство на своята 

община. Децата обясниха, че биха искали в гр. Борово да се направят велоалеи, като това 

ще спомогне за намаляване на пътнотранспортните произшествия. Изразиха желанието си 

в техния град да има повече паркове, да се извърши ремонт на пътищата и тротоарите, да 

се построи закрита спортна зала и басейн. Една от най-смелите мечти, която децата 

споделиха беше желанието им да се изгради метро в гр. Борово, за да могат жителите да 

се придвижват бързо и удобно до различни градове. 

 След края на презентацията г-н Станчев даде възможност на учениците от община 

Борово да зададат въпросите си на г-жа Юсеинова. 
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 Първият въпрос, който отправиха децата беше свързан с изграждането на велоалеи 

в населените места в общината. 

 Г-жа Юсеинова отговори, че на този етап това не е възможно, защото липсват 

подходящи места, където биха могли да се изградят такива. 

 Друг въпрос, който учениците зададоха беше свързан с това къде биха могли да 

прекарват свободното си време и в тази връзка планира ли се изграждането на площадки, 

дискотека и киносалон. 

 Г-жа Юсеинова отговори, че в общината има изградени площадки, също така тя 

обясни, че предстои ремонтирането на детската градина в гр. Борово. Тя продължи 

изказването си като разясни, че общината има планове да кандидатства по проект за 

изграждане на спортна площадка. 

 След като децата от Община Борово зададоха въпросите си г-н Станчев даде 

думата на учениците от община Бяла. 

 Децата от гр. Бяла започнаха своето представяне, като поставиха акцент върху 

славното минало и паметниците на културата, които се намират на територията на тяхната 

община. 

 Те продължиха презентацията си, като запознаха присъстващите с проблемите, 

които има в община Бяла, както и разказаха за своите мечти, свързани с по-доброто 

бъдеще на техния роден край. 

 Учениците обясниха, че състоянието на училището в гр. Бяла не е много добро и 

биха искали да имат едно модерно, оборудвано с нови технологии учебно заведение, за да 

може образователният процес да бъде по-интересен и достъпен за всеки ученик. 

 Мечтите на децата от община Бяла бяха свързани и с това да се ремонтира 

градският басейн, да се изгради фитнес комплекс и да заработи отново изградената 

пречиствателна станция в града. 

 Поради отсъствието на представител на община Бяла, г-н Станчев пое ангажимент 

проблемите които бяха засегнати от децата и техните въпроси да бъдат изпратени в 

общинската администрация. 

 Учениците от СОУ „Васил Левски“ с ПП в Община Ветово презентираха 

забележителностите на своя роден край и акцентираха върху това, че районът на 

общината е богат на полезни изкопаеми, като с най-голямо стратегическо и икономическо 

значение са находищата на каолин и кварцов пясък. 

 Мечтите на децата бяха свързани с ремонтиране на спортната площадка в гр. 

Ветово и саниране на училището.  

 Учениците обясниха, че през учебната 2016-2017 г. в училището им ще стартира 

нова форма на професионално образование – дуалната система на обучение. Този  

принцип на обучение дава шанс на гимназистите едновременно да изучават теория по 

професия „Оператор в минната промишленост“ и да практикуват наученото във фирма 

„Каолин“. 

 Акцент беше поставен върху представянето на дейността на Фанфарният оркестър 

в града. Децата обясниха, че той е носител на много награди и отличия от фестивали и 

конкурси. Част от инструментите на оркестъра са били закупени със средства на 

общината.  

 Децата обясниха, че са необходими средства за закупуването на нови музикални 

инструменти, като е необходимо да се съберат около 10 000 лв. 

 Г-н Станчев заяви, че поема ангажимент да съдейства за закупуването на тези 

инструменти, като за целта ще бъдат проведени срещи  с ръководителите на оркестъра и 

представители на местната власт в община Ветово. 

 Учениците от община Две могили презентираха историята на своята община, след 

което запознаха присъстващите с мечтите си, които бяха свързани с природните 
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забележителности, културните ценности, образованието, спорта и бъдещето на техния 

роден край. 

 Учениците от СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ зададоха въпроси, свързани с това 

кога биха могли да се изградят физкултурни салони с подходящо оборуване и уреди. 

 Г-жа Русеинова, заместник-кмет на община Две могили обясни, че на този етап се 

работи в посока ремонтиране на покрива на училището, също така се полагат усилия за 

реконструиране и ремонт на учебното заведение с цел привличане на повече ученици от 

съседни населени места и общини. 

 Кръглата маса продължи с презентацията на учениците от ОУ „Васил Левски“ село 

Тръстеник, община Иваново. 

 Те разказаха за историята и забележителностите в общината и споделиха, че 

мечтите им са свързани с това Иваново да се превърне в любима туристическа дестинация 

за български и чужди граждани. Засегнат беше и проблемът с нарастващата безработица в 

региона. 

 Г-н Станчев благодари за представената презентация и обясни, че въпросите на 

децата ще бъдат изпратени до кмета на община Иваново. 

Г-н Станчев инициира предложение идеята за Детската кръгла маса да се развие и 

подобни срещи да се проведат във всяка една от общините в област Русе, на които ще се 

дискутират проблемите и ще се търсят начини за тяхното преодоляване. Участниците 

подкрепиха единодушно идеята на заместник областния управител. 

 В презентацията на община Русе беше  представена многовековната история на 

града. Децата на Русе мечтаят църквата „Всях Светих“ да бъде възстановена, за да могат 

русенци и гостите на града отново да посещават този храм. 

 Представителят на община Русе изрази своята подкрепа за провеждането на кръгли 

маси по общини и обърна внемание, че общината работи активно за подобряване на 

образованието, здравеопазването, спорта, социалните услуги и т.н.  

 Възпитаниците на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ разказаха за историята и 

забележителностите на своята община. Те споделиха своите мечти, свързани с 

изграждането на повече физкултурни салони, спортни зали, плувен басейн и 

необходимостта от поставянето на светофари по важните кръстовища и обозначени 

велоалеи в града. 

  Г-н Чиликов, заместник-кмет на община Сливо поле се обърна към младите хора, 

че се работи в посока изграждане и ремонтиране на детски площадки, читалища и 

паркове. Той продължи като увери децата, че се мисли по идеята за изграждане на нов 

физкултурен салон. 

 Г-н Станчев благодари на г-н Чиликов за изказването и даде думата на учениците 

от Община Ценово. 

 Възпитаниците от ОУ „Христо Ботев“ представиха културно-историческото 

наследство на общината, след което разказаха за своите мечти свързани с това да се 

изградят нови съвременни детски градини, да се извършат ремонтни дейности в класните 

стаи на училището в града, с цел осигуряване на по-добро бъдеще за всички млади хора в 

община Ценово. 

 Г-жа Боянова обясни, че общината ежедневно работи по различни инициативи и 

идеи за осигуряване на едно по-светло бъдеще за всички, но за реализирането на мечтите 

на децата е необходимо време и постоянство. 

 След изслушване на интересните презентации на ученическите отбори, г-н Станчев 

даде думата на г-н Димитър райнов, началник на РИО Русе. 

 Той поздрави всички ученици и техните преподаватели за положените усилия и 

доброто представяне. Г-н Райнов изрази подкрепата си относно това да се организира 
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провеждането на кръгли маси във всяка община, където ще могат по-конкретно да се 

маркират проблемите в различните области и да се търсят начини за тяхното разрешаване. 

 В края на срещата, г-н Станчев отново благодари за участието и активта позиция, 

която са изразили младите посланици. Той се обърна още към децата с пожеланието да  не 

спират да мечтаят, да трупат знания и опит, както  и да изисквате от възрастните да 

сбъдват техните желания. 

Децата получиха  грамоти за участието си в Детската кръгла маса, както и подарък  

книга, а за кметовете на общините бяха изработени папируси, в които са записани мечтите 

на децата. 

 В края на срещата заместник областният управител покани децата и техните 

преподаватели да излязат пред областния административен център и да пуснат балони, 

към които бяха прикачени техните послания към децата по света. 

  

  

 

 


