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ПРОТОКОЛ № 3/12.05.2016 г. 

От проведен на 12.05.2016 г., 13.30 часа в Областна администрация Русе „Ден на 

отворените врати” с  ученици от ПГИУ „Елиас Канети” 
 

На 12.05.2016 г. (четвъртък) от 13.30 ч. в Областна администрация Русе се 

проведе „Ден на отворените врати” с ученици от ПГИУ „Елиас Канети”. 

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

провеждане на проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” и традиционно 

доброто сътрудничество между Областна администрация Русе и РУ „Ангел Кънчев”.  

         Учениците бяха посрещнати в кабинета на заместник областния управител на 

Област Русе г-н Станимир Станчев от г-жа Пенка Попова – началник на отдел 

АКРРДС в Областна администрация Русе г-жа Десислава Пенчева – сътрудник в 

ДАПОФУС и г-жа Лилия Георгиева – изпълнител в ДАПОФУС. 

         Възпитаниците на ПГИУ „Елиас Канети” бяха придружени от г-жа Даниела 

Маринова – учител. 

         Учениците направиха  информационна обиколка в администрацията, след което 

бяха поканени в Зала 1 на Областната администрация, където г-жа Попова презентира 

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. 

След това учениците имаха възможността да задават въпроси и да споделят 

вижданията си за бъдещото развитие на града и областта като цяло. 

Възпитаниците на Професионалната гимназия по икономика и управление 

задаваха въпроси, свързани с това коя е най-трудната част от работата и управлението 

на Областния управител, състоянието на спортните зали в града, плановете за 

стопанисването и запазването на къщата на Елиас Канети, кандидатстването на 

Областна администрация Русе по различни програми и проекти и др. теми относно 

развитието на региона. 

Г-н Станчев обясни, че Областна администрация Русе е на първо място в страната 

и е единствената администрация с 11 на брой подадени проектни предложения. Той 

подчерта, че това е факт благодарение на положените усилия от страна на колегите, 

както и благодарение на студенти от Русенки университет „Ангел Кънчев”. 

Учениците засегнаха въпроса, свързан със стопанисването и запазването  на 

родната къща на Елиас Канети в Русе. 

Г-н Станчев обясни, че през 2015 г. г-н Бурджиев е стартирал инициатива за 

изработване на проект за укрепване на къщата на Елиас Канети, но основен проблем 

относно тази сграда е, че тя има  смесена собственост. Той сподели, че се мисли в 

посока реализиране  на публично частно партньорство заедно с частните лица, които 

имат дял от къщата и припомни, че през 2015 г. по време на кампанията „Да изчистим 

България заедно” служители от Областна администрация са почистили основно къщата 

на Канети и са поставили метална врата с цел предотвратяване влизането на 

бездомници в нея. 



Във връзка с въпросите, свързани със състоянието на спортните зали в града и 

тяхното поддържане, г-н Станчев съобщи, че министърът на младежта и спорта г-н 

Красен Кралев е уверил, че основен приоритет на министерството ще бъде 

изграждането и реконструирането на спортни зали и площадки. Той обясни, че 

подобряването на състоянието на спортните зали в града не е в ресора на Областна 

администрация, но сподели увереността си че Общинска администрация Русе ще 

предприеме необходимите мерки и последващи действия. 

В края на срещата г-жа Маринова благодари за добрата организация и 

възможността учениците да добият по-ясна представа за ролята на администрацията и 

възможността те да зададат и дискутират важните за тях теми и проблеми. 

  

 
 
 

 
 

 


