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ПРОТОКОЛ № 4/17.05.2016 г. 

От проведен на 17.05.2016 г., 13.30 часа в Областна администрация Русе „Ден на 

отворените врати” с ученици  от АГ „Гео Милев” гр. Русе. 

 

На 17.05.2016 г. (вторник) от 13.30 ч. в Областна администрация Русе се проведе 

„Ден на отворените врати” с ученици от АГ „Гео Милев” гр. Русе. 

Идеята за организиране на „Дни на отворените врати” възникна в периода на 

провеждане на проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”. 

За реализирането на тази среща спомогна г-н Георги Георгиев – бивш възпитаник 

на Английската гимназия „Гео Милев”, студент в РУ „Ангел Кънчев”, специалност 

„Международни икономически отношения” и настоящ стажант в администрация 

Георги Георгиев. 

Учениците бяха посрещнати в кабинета на Областният управител на Област Русе 

г-н Стефко Бурджиев от г-жа Пенка Попова – началник на отдел „Административен 

контрол и регионално развитие“ в Областна администрация Русе, г-н Георгиев и  г-жа 

Десислава Пенчева – сътрудник в ДАПОФУС. 

Възпитаниците на Английската гимназия бяха придружени от г-жа Магдалена 

Миланова – учител и г-н Виктор Савов. 

Те имаха възможност да дискутират впечатленията си в Зала 1, където се решават 

най-важните за развитието на област Русе въпроси – приемане и оценка напредъка при 

изпълнение на различни стратегически документи, подкрепата на бизнеса и 

гражданското общество, инициативите на общините и териториалните звена и др. 

Г-жа Попова запозна възпитаниците на Английската гимназия с Функциите и 

правомощията на Областния управител и неговия екип, работата на Областните 

комисии и съвети, които имат съществена роля в комуникацията между институциите, 

бизнеса и неправителствения сектор. Тя обясни, че г-н Георгиев в момента провежда 

преддипломен стаж. 

Г-н Георгиев представи пред гостите есе на тема: „Бежанската криза през погледа 

на икономиста”. Той постави акцент върху това, че  всяка ситуация – в настоящия 

случай бежанската криза, трябва да бъде декомпозирана на отделни части, за да се 

постигне максимално добра видимост, която е предпоставка за нерадикализирани 

оценки от експерти в различни области. Икономическият аспект на бежанската криза, 

според него, включва възможна проява на статични и динамични ефекти в национален 

аспект, промени на трудовия пазар, които е възможно да настъпят, а също така и други 

проблеми в положителен и отрицателен план, които може да причини бежанската криза 

на съответните държави. Представянето завърши с възможностите за решаване на 

подобен конфликт. Г-н Георгиев обясни, че неговото есе е класирано в топ 10 на 

конкурс, проведен към Икономическия университет – Варна. 

Учениците имаха възможност да споделят впечатленията си от срещата, както и 

да зададат важните за тях въпроси. 

Те споделиха вижданията си относно допустимите икономически мерки за 

намаляване на евентуалното отрицателно въздействие на бежанската вълна на 



територията на България и повдигнаха въпрос, свързан с възможността емигрантите да 

бъдат върнати в техните държави. 

Г-н Георгиев обясни, че това трябва да се случи на първо място след постигане на 

политическа и икономическа стабилизация. 

След приключването на оживения дебат г-жа Попова увери младите хора, че се 

използат всички възможности по различни проекти и програми за наемане и стажуване 

на студенти в администрацията, както и че скоро предстои започването на летни 

стажове в държавната администрация 

Тя даде думата на г-жа Пенчева, която детайлно запозна учениците с 

възможностите за стажуване в Областна администрация Русе и обясни, че с подаване 

на заявление до Областния управител всеки би могъл да работи в администрацията и да 

натрупа практически умения, които биха били полезни за бъдещото му развитие. 

В края на срещата г-жа Попова и г-н Георгиев благодариха на учениците за 

ползотворния дебат и ги призоваха да продължават да са все така активни, като ги 

увериха че тази среща ще бъде само началото от поредица среши, на които ше се 

обсъждат и предприемат действия в посока преодоляване на възникнали трудности и 

проблеми.  

 

 

 


