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СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 5/21.05.2015 г.
От проведен на 21.05.2015 г., 14.00 часа в Областна администрация Русе „Ден на
отворените врати” със студенти от специалност „Европеистика и многостепенно
управление ” към РУ „Ангел Кънчев”.
На 21.05.2015 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в Областна администрация Русе се проведе
„Ден на отворените врати” със студенти ІV курс от специалността „Европеистика и
многостепенно управление“ към РУ „Ангел Кънчев”.
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”.
Студентите бяха посрещнати в кабинета на заместник областния управител на
област Русе г-н Явор Янчев от г-жа Пенка Попова – началник на отдел
„Административен контрол и регионално развитие“ в Областна администрация Русе и гжа Десислава Пенчева – старши експерт в отдел „Административен контрол и
регионално развитие“.
Студентите бяха придружени от гл. ас. д-р Красимир Коев – преподавател в катедра
„Европеистика и международни отношения“ в РУ „Ангел Кънчев“.
Г-жа Пенка Попова запозна студентите с устройството и основните функции на
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.
От своя страна студентите зададоха въпроси на своите домакини относно
възможностите за участие в студентски стажове, практики и последваща реализация в
Областна администрация Русе.
Г-жа Пенка 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.
Гл. ас. д-р Красимир Коев благодари за добрата организация и възможността
студентите да добият по-ясна представа за ролята на администрацията и изрази своята
удовлетвореност от доброто партньорство между Областна администрация Русе и РУ
„Ангел Кънчев“.
В края на срещата на студентите им бяха показани конкретни работни места в
администрацията, посетиха залите, в които заседават Областните комисии и съвети и
Общинския съвет на община Русе, деловодната система и фронт-офиса.
Приносът от провеждането на подобни инициативи допринася за създаване на
условия и привличане на млади и амбициозни хора в развитието на административния
капацитет и е в съответствие с индикативната програма на Секторната комисия в
областта на образованието и пазара на труда.

