ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №2/29.01.2016 г.
от проведено заседание на Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско
наблюдение (ООСПГН) на 29.01.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 29.01.2016 г. от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
заседание при наличие на 17 от 25 членове на съвета или техни заместници. Отсъстваха:
Община Борово, Община Бяла, Община Ветово, Община Две могили, Община Иваново,
Сдружение „Европейски инициативи на младежа“, Сдружение „Европейско развитие и
инвестиции“ Русе.
Проф. д-р Тодорка Стефанова откри заседанието като представи и подложи на
гласуване дневния ред:
1. Годишна индикативна работна програма на ООСПГН през 2016 г.
Докладва: г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на ООСПГН
2. Доклад от проведените анкетни проучвания за съответствието между учебните
програми в средните и висшите училища и потребностите на бизнеса в област Русе
Докладва: г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на ООСПГН
3. Доклад „201 организации говорят за европейските фондове в България“
Докладва: г-н Илиян Илиев – представител от Коалиция за устойчиво
ползване на фондовете на Европейския съюз
4. Разни.
Докладват: Членовете на Комисията
Присъстващите 17 члена на Съвета приеха единодушно предложения дневен ред.
По първа точка от дневния ред проф. д-р Стефанова даде думата на Г-жа Лилия
Георгиева – сътрудник на Съвета, да запознае присъстващите с Годишна индикативна
работна програма на ООСПГН през 2016 г.
Г-жа Георгиева информира членовете на съвета, че са постъпили две нови
предложения, които могат да бъдат реализирани в заложения раздел Други дейности на
индикативната програма. Първото предложение е за провеждане на „Дни на отворените
врати“, на които да бъдат поканени ученици от гимназиален етап на обучение от
Математическа гимназия „Баба Тонка”, гр. Русе, Професионална гимназия по икономика
и управление „Елиас Канети” – Русе, СОУ „Христо Ботев“- Русе и студенти от Русенски
университет „Ангел Кънчев“, катедра „Европеистика и глобалистика”. На тези срещи
освен, че ще бъдат запознати със структурата на държавната власт и администрацията,
основните правомощия на Областния управител и неговия екип, работата на Областните
комисии и съвети, които имат съществена роля в комуникацията между институциите и
неправителствения сектор, ще бъде проучено мнението на младите хора за предлаганите
административни услуги, техните недостатъци и трудности, с които са се сблъсквали в
ежедневието си, както и какво според тях трябва са се промени. Учениците и студентите
ще имат възможност да посочват теми за анкетни проучвания, в които самите те могат да
участват, под формата на анкетьори или тайни клиенти в зависимост от събраните идеи.
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Другото предложение е за анкетно проучване, което да бъде актуално и засягащо
проблемите на гражданите (липсата на услуги, на площадки (детски, за спорт и др.)
Г-жа Георгиева уточни, че до този момент по предложение на членовете на
ООСПГН са били направени следните анкетни проучвания:
1. Оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа” в област Русе- 2012 г
2. Преглед на качеството на публичните услуги в област Русе- 2013 г.
3. Преглед на състоянието на детските площадки и обществените пространства- 2014 г.
4. Съответствието между учебните програми в средните и висшите училища и
потребностите на бизнеса в област Русе- 2015 г.
Проф. д-р Стефанова даде думата за мнения, коментари и предложения по
предоставената информация.
Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро Русе
отправи въпрос по какъв принцип са били определени средните училищата, които да
участват в „Дните на отворените врати“. Г-жа Ханджиева допълни, че има и други
училища, които чисто в административен порядък имат близост в програмите, като
Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров“.
Г-жа Пенка Попова – началник отдел АКРР В Областна администрация Русе,
отговори, че тези училища са около Областна администрация Русе и това ще улесни
тяхното участие. Г-жа Попова предложи да бъде добавена и ПГПТ „Атанас Буров“, след
съгласие на членовете на съвета.
Проф. д-р Стефанова благодари за направения коментар и предложи да се
гласуват следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да се проведат „Дни на отворените врати“, на които да бъдат поканени ученици
от гимназиален етап на обучение от Математическа гимназия „Баба Тонка”, гр. Русе,
Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – Русе, СОУ
„Христо Ботев“ – Русе, Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас
Буров“ и студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра „Европеистика и
глобалистика”.
Отг.: Областна администрация Русе
2. Да се изготви график за провеждане на „Дни на отворените врати“.
Срок: 15.02.2016 г.
Отг.: Областна администрация Русе
3. Да се изпратят в Областна администрация Русе теми за анкетно проучване, които
да бъдат актуални и засягащи област Русе.
Срок: 15.02.2016 г.
Отг.: Членовете на Съвета
4. След идентифициране на подходяща тема за анкетно проучване, да се потърси
помощта на студенти и преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“, които да
разработят Методология и Анкетна карта.
Срок: 26.02.2016 г.
Отг.: Областна администрация Русе
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От присъстващите 17 члена на Съвета 17 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По втора точка от дневния ред проф. д-р Стефанова даде думата отново на г-жа
Георгиева да представи Доклад от проведените анкетни проучвания за съответствието
между учебните програми в средните и висшите училища и потребностите на бизнеса в
област Русе. (Приложение 1). От доклада става ясно, че повече от половината анкетирани
смятат, че комуникацията между средните и висшите училища и работодателите не е
добра. Участниците в анкетното проучване посочват това, като един от основните
проблеми. Препоръките на гражданите са насочени в по-голямата си част към
необходимостта от по-добро взаимодействие между учебните заведения и работодателите,
както и развитието на дуалното обучение и практическата подготовка на учениците и
студентите, с цел по-добро познаване на съвременните производствени процеси и
високотехнологично оборудване. Г-жа Георгиева подчерта, че 129 са били анкетирани от
населените места в област Русе, от които 35 са мъже, а 94 жени. 112 са хората над 30 г., 18
са тези на възраст между 18 и 29 г., а 2 – под 18 г. Броят на работещите е 113, студентите
са 9, учениците са 3, като има 4 безработни. Периодът на проучване е от април 2015 г. до
края на месец август 2015 г.
Проф. д-р Стефанова даде думата за мнения, коментари и предложения по
предоставения доклад.
Отчетеният резултат предизвика дискусия, която „роди” конструктивни решения и
насоки за по-качествена бъдеща работа при провеждането на нови социологически
изследвания.
Г-жа Ханджиева обърна внимание на анкетното проучване. Тя обясни, че трябва
да се направят под извадки, които да бъдат полезни при обобщаване на резултатите. Г-жа
Ханджиева допълни, че докладът трябва да отговаря на много условия за да бъде
коректен, и че е недопустимо изводите да бъдат от първо лице единствено число.
В продължение на образувалата се дискусия, Надка Бончева – регионален
секретар на СРС на КТ „Подкрепа“ Русе, коментира допускането на прием на ученици
в повече паралелки отколкото е реалният брой на кандидатстващите. Тя отправи
предложение за провеждане по подходящ начин на проучване на последващата заетост на
учениците по специалности в Област Русе.
След кратка дискусия присъстващите се обединиха около идеята, проучването да
бъде реализирано в сътрудничество между Регионален инспекторат по образованието –
Русе и РУ „Ангел Кънчев“ и резултатите да бъдат представени на следващото заседание
на ООСПГН.
Г-жа Галина Шопова – председател на Сдружение „Учителска подкрепа“,
коментира възможностите за провеждане на курс на обучение на учениците след 6 клас по
професионална ориентация. Тя посочи като възможност и държавната намеса в
скрепяване на връзката бизнес – образование, предоставяйки преференции на бизнеса за
неговата роля в приобщаването на свеж човешки ресурс. Като съществен елемент в
цялостния процес е работата с родителите, които заемат изключително важна роля в
развитието на децата.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител, подчерта, че чрез
избраните теми за анкетно проучване се търси фокусът на идентифицирания проблем с
намерението да бъдат изведени конкретни мерки за неговото преодоляване. Той увери в
готовността на Областна администрация – Русе да проведе кръгла маса по проблемите на
образованието и бизнеса, но не пропусна да отбележи, че съществена компонента в
бъдещото развитие на този въпрос е желанието за сътрудничество и съвместна работа на
двете заинтересовани страни.
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Проф. д-р Стефанова предложи да се приемат следните
РЕШЕНИЯ:
1. ООСПГН съгласува Обобщения доклад за съответствието между учебните
програми в средните и висшите училища и потребностите на бизнеса в област Русе с
основните изводи и препоръки в него.
2. Докладът за съответствието между учебните програми в средните и висшите
училища и потребностите на бизнеса в област Русе да се изпрати на кметовете на общини
в област Русе за сведение и за предприемане на действия по тяхна преценка.
Срок: 26.02.2016 г.
Отг.: Областна администрация Русе
3. Докладът за съответствието между учебните програми в средните и висшите
училища и потребностите на бизнеса в област Русе да се публикува на електронната
страница на Областна администрация Русе.
Срок: 26.02.2016 г.
Отг.: Областна администрация Русе
4. Да се изготви изследване за реализацията на завършилите професионални
гимназии, средно образователни училища и РУ „Ангел Кънчев“, което да бъде
представено на следващо заседание на Съвета.
Срок за изготвяне: 31.05.2016 г.
Срок за представяне:30.10.2016 г.
Отг.: РИО – Русе и РУ „Ангел Кънчев“
От присъстващите 17 члена на Съвета 17 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По точка три от дневния ред г-н Илиян Илиев – представител от Коалиция за
устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз презентира доклад на тема
„201 организации говорят за европейските фондове в България“ (Приложение 2).
Докладът реално обхваща анализ на три групи организации – такива с опит с един проект,
т.н. прохождащи организации; управляващи от 3 до 4 проекта, т.н. стабилни организации;
и такива, управляващи 10 и повече проекта, известни с поведението си на обществени
ментори. Г-н Илиев постави акцент на някои проблемни въпроса при кандидатстването и
ползването на фондовете на ЕС. Някои от тях се отнасят до това, че сроковете за
кандидатстване и одобрение не се спазват, партньорството в определени случаи е само
формално, съществуват разминавания между административен капацитет (този на
управляващия програмата) и на ползвателя на фондовете (бенефициента), случва се
промяна в изискванията, въпреки положителните ефекти за обществеността, липсва
гарантирана устойчивост и др. В обобщение стана ясно, че тези фактори правят системата
нестабилна, създават взаимно напрежение и трусове. (Докладът „201 организации говорят
за европейските фондове в България“ на Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на
Европейския съюз може да бъде намерен на http://www.fesbg.org/.)
Проф. д-р Стефанова даде думата за мнения, коментари и предложения по
предоставения доклад.
Г-жа Ханджиева сподели с участниците в заседанието, че според нея мониторинга
на проектите, след тяхното реализиране не е достатъчно критичен. Ако той е достатъчно
коректен и реален, ще бъдат избегнати промените в целевите групи, финансирането,
условията и др. Г-жа Ханджиева подчерта, че друг актуален въпрос е кражбата на идеи
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на проекти и тяхното изпълнение от други организации след като са били веднъж
отхвърлени.
Г-жа Камелия Златаново – управител на областен информационен център Русе посочи, че проблема с партьортвото в новия програмен период вече е избегнат, като
той е решен с предоставяне на финансов ресурс и неговото управление от партньорите.
Г-жа Златанова допълни, че изследванията за устойчиво ползване на фондовете на
Европейския съюз са изключително полезни и трябва да се правят от неправителствения
сектор, за да не бъдат некоректно представени.
Проф. д-р Стефанова благодари на членовете на Съвета за активната позиция и
предложи да се приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Съвета приема за сведение представения доклад на тема „201 организации
говорят за европейските фондове в България“.
От присъстващите 17 члена на Съвета 17 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По четвърта точка от дневния ред „Разни” не постъпиха мнения, предложения и
не бяха изразени допълнителни становища по незасегнати теми.
Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Стефанова закри заседанието на
Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение в 12.20 ч.
/П/
ПРОФ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение
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