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ПРОТОКОЛ № 2/27.04.2016 г. 

От проведен на 27.04.2016 г., 13.30 часа в Областна администрация Русе „Ден на 

отворените врати” с ученици  от МГ „Баба Тонка” гр. Русе. 
 

 

На 27.04.2016 г. (сряда) от 13.30 ч. в Областна администрация Русе се проведе 

„Ден на отворените врати” с ученици от МГ „Баба Тонка” Русе. 

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

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

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 Математическата гимназия бяха придружени от Магдалена 

Желязкова – главен учител. Те се включиха в информационна обиколка в работната 

среда и разговаряха с г-н Симеон Иванов – главен секретар, който ги запозна с 

правомощията си, свързани с организиране, контрол и оценка работата на 

администрацията. 

Срещата продължи в Зала 1 на Областна 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. 

В хода на оживения дебат, зам. областният управител разясни начинът по който 

се сформира политическия кабинет в Областна администрация. Той увери 

присъстващите ученици, че Областна администрация полага сериозни усилия и работи 

много добре със всички Териториални звена на територията на Област Русе, като 

подчерта че стриктното спазване на закона и нормативната рамка спомагат за това. 

Дискусията продължи със задаване на редица въпроси от учениците, свързани 

предимно с липсата на работни места, нивото и качеството на образованието и 

икономическото развитие на Област Русе. 

Г-н Станчев отговори, като обясни че на първо място сериозни усилия трябва да 

се концентрират в подобряване качеството на образователната система, въвеждане на 

Дуалното образование, като първа крачка към промяна на системата. Той обърна 

внимание на икомическото развитие, като подчерта че сериозен проблем за Северен 

централен район като цяло е привличането на чуждестранни или инвестиции от друг 

регион и обособяване на нови икономически мощности. 

Учениците отправиха въпрос свързан със съществуващите икономически 

единици. 

Г-н Станчев обясни че политическия кабинет в единство с Областния управител 

полага усилия и работи в посока запазване на съществуващите и обособяване на нови 

икономически единици, като той подчерта че за да се постигне успех в тази посока е 

необходимо постоянство и време. 



Акцент беше поставен и върху проблема с липсата на квалифицирана работна 

ръка. 

Г-н Станчев подчерта, че това е основен проблем за област Русе, породен и от 

факта, че много хора са изгубили трудови навици и разчитат главно на средства 

предоставени от Трудовата борса. Той изказа увереност, че въпреки този факт Областна 

администрация работи в единство и синхрон с всички общини и институции за  

привличане на млади образовани хора, които имат амбицията и желанието да работят и 

да се развиват в област Русе. Според него, би било много добре ако във висшите 

училища след завършване на първи курс преподавателите спомогнат за по-лесното 

свързване на студентите с бизнеса, като се реализират стажове и практики с цел 

придобиване на реални практически умения и по-доброто бъдещо развитие на младите 

висшисти. 

Г-жа Пенка Попова – увери младите хора, че се използват 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. 

Акцент беше поставен и върху развитието на инфраструктурата в областта. Г-н 

Станчев обясни, че се работи в посока изграждане на автомагистрала „Русе – Велико 

Търново”, като обясни че Областният управител има уверението че строителни 

дейности ще започнат през 2017 г. Той призова учениците към провеждане на 

периодични подобни дискусии и кръгли маси, чрез които да се търсят и идентифицират 

реални проблеми и да се предприемат мерки за тяхното решаване. 

Учениците засегнаха въпроса, свързан с отпускането на стипендии за успех, като 

изразиха несъгласието си с разпределението им в различните училища. 

Г-н Станчев отправи молба към учениците да изложат мотивирано и обосновано 

несъгласието си в писмен вид, като предложат решение на този проблем и го адресират 

до Областната комисия по образование, където този казус ще може да се разгледа и 

обсъди от екперти в тази област, след което писмото ще бъде изпратено до 

Министерството на образованието и науката. 

В края на срещата г-н Станчев благодари на учениците за ползотворния дебат и ги 

призова да продължават да са все така активни и тази среща да е първата  от поредица 

срещи, на които да бъдат поставяни въпроси, предложения и идеи. 

 

 

 

 
 


