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СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
От проведенa работна среща на 28.05.2015 г., 16.00 часа в Зала 1 на Областна
администрация – Русе
На 28.05.2015 г. (четвъртък) от 16.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе работна среща, свързана с разкриването на обучение по професионално
направление 9.1. Национална сигурност в Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Участие взеха народният представител от 19 МИР – Русе Любомир Владимиров;
Областният управител на Област Русе Стефко Бурджиев; Областният управител на
област Разград Петър Василев; зам. областният управител на Област Силистра Младен
Минчев; кметът на Община Русе Пламен Стоилов и неговият заместник Страхил
Карапчански; проф. Велизара Пенчева, зам.-ректор по развитие, координация и
продължаващо обучение в РУ „Ангел Кънчев”; проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор
по евроинтеграция и международно сътрудничество в РУ „Ангел Кънчев”;
представители на териториални звена на изпълнителната власт; кметове от населените
места в област Русе и др.
Срещата беше открита от проф. Велизара Пенчева. Тя изказа благодарност за
присъствието и проявения интерес и представи експертната група на Националната
агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерски съвет. На 27, 28 и 29 май
2015 г. експертната група е на посещение в Русенския университет, за да бъде формирано
становище относно проекта и неговата реализация.
Г-н Бурджиев изрази увереността си, че възпитаниците на новата специалност
биха намерили своята професионална реализация в общинските и държавни
администрации, както и в частни предприятия. Той подчерта, че Русенският университет
за пореден път откликва на потребностите на обществото и бизнеса, откривайки
специалност, чиито възпитаници след време ще са полезни за администрациите и бизнеса
на територията на област Русе.
Всички присъстващи се обединиха около идеята, че съществува необходимост от
разкриване на обучение по направление 9.1. Национална сигурност, и че младите
специалисти ще се реализират успешно. В момента съществува липса на подготвени
кадри във всички сектори на националната сигурност. Географското разположение на
университета, спецификата на град Русе и съседните области като гранични и
трансгранични региони са предимство за въвеждането на новото направление.
Гарантирането на сигурност за граждани и собственост, придобива все по-голяма
значимост в контекста на членството на Република България в НАТО и Европейския
съюз. Ето защо разкриването на специалност по направление 9.1. Национална сигурност
ще бъде една полезна крачка за цялото общество и ще допринесе за по-доброто
сътрудничество и по-добра реализация на кадрите на Русенския университет.

