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изх. № ОбА-Обс-003-1-ИХ/25.09.2018 г. 

 

ОТНОСНО: ПИСМО С ВХ. № ОбА-Обс-003-ВХ/11.09.2018 г. ОТ Г-ЖА ДАНИЕЛА ЛЕКИНА 

И ПОСЛЕДВАЛИ КОМЕНТАРИ   

 

Търговско-промишлена палата Стара Загора е съосновател на Агенция за регионално 

икономическо развитие – Стара Загора, създадена по инциатива на Община Стара 

Загора през 1995 г. Към момента Община Стара Загора е активен пълноправен член 

на организацията и участва с двама представители в Общото й събрание – на 

Общински съвет и на Общинска администрация. 

В качеството си на член на Управителния съвет на АРИР – Стара Загора от  2000 г.  

имам поглед върху работата на организацията като управление, екип и дейности. В 

тази връзка си позволявам да обърна внимание на коментарите във Фейсбук, след 

пост на г-жа Даниела Лекина, по отношение на професионалната компетентност на д-

р Румяна Грозева и подготвеността й за позицията, която заема. 

д-р Румяна Грозева е доктор по икономика със защитен дисертационен труд на  тема: 

„Местно самоуправление и проекти за регионално развитие” в Института за 

икономически изследвания на БАН. Това показва достатъчно добро ниво на знания по 

отношение на понятието „проект”, както и по отношение на законовата рамка на 

местното самоуправление и в частност на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чийто разпоредби тя посочва в отговора си към г-жа 

Лекина с изх.  № ОбА-Обс-003-ИХ/19.09.2018 г. 

Д-р Грозева е избрана за изпълнителен директор на АРИР – Стара Загора след 

законно проведен конкурс  и след единодушно одобрение на Управителния съвет.  

При явяването на конкурса за позицията д-р Грозева е с образователна степен 

Магистър по Икономика от УНСС със специалност „Управление на териториалните 

системи” и 5 годишен стаж като главен експерт по координация и управление на 

проекти в държавната администрация. 

Като  член на Управителния съвет на АРИР – Стара Загора съм запознат с въпросите 

на г-жа Даниела Лекина и поисканите разяснения от д-р Грозева и не намирам  нищо, 

с което зададените въпроси в писмото на д-р Грозева да уронват престижа или името 

на г-жа Лекина, напротив: поисканте уточнения от д-р Грозева само ще помогнат за 

ясното представяне на информацията и ограничаването на двусмислените 

тълкувания. Още повече, че детайлна информация по част от въпросите и по-

конкретно за проектите, като част от отчета за дейността на АРИР – Стара Загора за 

2016/17 г.,  е входирана в деловодството на Община Стара Загора с № 10-02-

5153/10.07.2018 г. Писмото и отчета към него ще намерите в приложние към това 

писмо, което ще бъде публикувано и на сайта на АРИР, както и в страницата на 

организацията във Фейсбук. Не ги изпращам на хартия, тъй като АРИР-Стара Загора 

следва политика за ограничаване на използването на хартия. 
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Категорично не считам, че публикуването на подвеждащи коментари по отношение 

на дадена организация или работещите в нея хора, както и омаловажаването на 

дейността й,  са нормалния начин за водене на кореспонденция между институциите 

и организациите в града и държавата ни. 

Изразявам убедеността си, че д-р Грозева и екипа н АРИР – Стара Загора ще окажат 

необходимото съдействие на г-жа Даниела Лекина за изпълнението на целта и 

дейността на г-жа Лекина след получаването на необходимите уточнения. 

 

 

Олег Стоилов, член на УС на АРИР – Стара Загора, 

Председател на УС на ТПП – Стара Загора 

 
 

 

 

 


