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Д О Б Р А   П Р А К Т И К А  
 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ С 
БИЗНЕС СРЕДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ 

 
 Важен показател за оценка качеството на обучение и на преподавателския 
състав в университета е кариерното развитие на студентите по време на тяхното 
следване и след тяхното дипломиране. 
 От 2009 г. и до момента се Русенският университет развива активен диалог с 
бизнес средите. През 2011 г. е разработена и приета Стратегия за Изграждане на 
партньорство на Русенския университет с бизнес средите за високо качество на 
обучение. 
 Основните моменти от стратегията по които университетът има постигнати 
високи резултати са: 
 -Непрекъснати проучвания, прогнозиране и диалог с външната за 
университета среда: Проучвания за пазара на труда; Проучване на очакванията на 
работодателите по отношение на подготовката на завършващите; Прогнозиране на 
бъдещите потребности от квалификация и нужди от умения; Постоянен диалог между 
Русенския университет и бизнес средите с цел създаване на партньорства, способни 
да посрещнат потребностите на пазара на труда;  Изграждане на партньорства за 
постигане на съответствие между търсенето и предлагането; Развитие на 
трансгранични и международни връзки, с цел обмяна на добри практики за 
подобряване сътрудничеството между университета и работодателите, за създаване 
на взаимодействия и насърчаване на обмена на добри практики и  взаимно обучение, 
както и осигуряване на студентска и преподавателска мобилност; Ежегодно 
провеждане на Месец на работодателите в университета; Създаване на 
консултативни съвети, настоятелства към факултетите и др. с участието на бизнес 
средите. 
 -Ежегоден преглед на учебни планове и програми с цел пригодност за 
заетост: Интердисциплинарност и трансдисциплинарност в учебните програми;  
Определяне на рамка за минимален хорариум за учебните, производствените и 
преддипломните практики за всяко от професионалните направления; Участие на 
представители на бизнеса от съответното професионално направление в 
съставянето на учебните програми за учебните, производствените и преддипломните 
практики и в комисии по дипломни защити; Рецензиране на учебните програми на 
учебните, производствените и преддипломните практики от представители на 
бизнеса;  Разработване на дипломни работи и дисертации в условията на бизнеса; 
Изнасяне на част от практическите упражнения в условията на бизнеса, с цел 
използване на тяхна съвременна база; включване за временно ползване на 
съвременна материална база от бизнеса (машини, съоръжения и др.) в 
лабораториите на университета. 
 - Мобилност от университета към бизнеса и обратно: Редовно движение на 
студенти и членове на преподавателския състав от университета към бизнеса; 
Постоянно присъствие на хора от бизнес средите в университета; Изграждане от 
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университета на мрежи, от които да се развиват стажове на студентите, заетост и 
проекти за студентите; Стажантски програми на студенти; Предварително обучение 
на инструкторите(менторите), отговарящи за студентите във фирмите;  Подкрепа за 
научни публикации на студенти, разработени в условията на бизнеса; организиране 
на дни на кариерата, включително и ден на кариерното ориентиране на 
първокурсника; организиране на вечер на специалността. 
 - Разнообразяване на работа по проекти с бизнеса:  Обща рамка за 
сътрудничество и общо разбиране за него, което включва партньорства, общи 
проекти и обмен на хора; Работа в професионални ателиета;  Обучение по 
предприемачество; Развитие на форми за сътрудничество, които да обединяват 
познанията, генерирани в университета и регионалната бизнес общност; Създаване 
на мрежи от завършили студенти (алумни мрежи); Провеждане на тематични научни 
школи с участието на студенти, изследователи и представители на бизнеса; 
Организиране на „борси” за научни идеи от студенти;  Организиране на изложения, 
изложби и др. на територията на университета. 
 -Отваряне на университета към учене през целия живот:  Осигуряване на 
непрекъснато обучение на завършилите випускници на университета;  Превръщане 
на Центъра за продължаващо обучение на Русенския университет в основен център 
за квалификация и преквалификация в регионите, обслужвани от университета;  
Провеждане на целеви обучения по заявка на бизнес средите с цел осъвременяване 
на компетентностите на вече работещите;  Релевантни контакти между 
университетите и бизнеса, които да им позволяват да установяват какво е търсенето 
на нови/осъвременени умения на местно и регионално ниво, за да отговорят на него;  
Провеждане на актуални дистационни курсове за служители на малки и средни 
предприятия, като средство за повишаване на тяхната пригодност. 
 -Международна мобилност с цел пригодност към пазара на труда: 
Разширяване на дейността свързана с международната мобилност на студенти за 
практическо обучение. 
 -Разработване на проекти за местно развитие и разширяване на 
социалната значимост на университета: Разработване на Стратегията за развитие 
на Русенска област 2014-2020; Създаден Форум за регионално съгласие и 
сътрудничество (ФОРС) за обединяване на усилията на Русенския университет, 
областите Русе, Разград, Силистра и Търговище за съвместно регионално 
сътрудничество и съгласие за развитие на човешкия, научно изследователския и 
иновационния потенциал на четирите области; Подписано споразумение между 
Русенския университет, Великотърновския университет и областните администрации 
на Русе и Велико Търново относно регионално сътрудничество за развитие на 
Северен централен район. 
 -Управление и информационно осигуряване: Назначен зам. ректор, с 
включени задължения в ресора му и взаимодействие с външната среда; Успешно 
работещ Кариерен център от 2005 година и досега; Наличие на информационни 
системи за информиране на студенти и докторанти за свободни работни места и 
стажантски програми, както и  за информиране на завършили специалисти за 5 
години след завършването; Наличие на университетски информационен портал за 
бизнес партньори, в който фирмите сами да вписват своите обяви и съобщения; 
Разработвана информационна система за алумните на университета. 
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кадри” - 31.10.2014 г. 

2.4.2. Семинар-дискусия за сътрудничеството с работодателите 
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1. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ 
 

1.1. Проект BRAINS (Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood 
Study) 

 
Проект BRAINS е иновативен проект, чрез който за първи път се проучва 

българо-румънската трансгранична идентичност. Той полага началото на обществена 
дискусия за развитие на бранд (запазена марка) на региона - БРОД (Българо-
румънски области за добросъседство). Целевата група на проекта включва 2200 
румънски и 1800 български граждани от трансграничния регион (от публичния сектор, 
бизнес средите и гражданското общество); 400 политици и инвеститори, вземащи 
решения относно трансграничния регион. Като част от дейностите по проекта е 
публикувана триезична (на български, румънски и английски език) Зелена книга за 
политика относно българо-румънска трансгранична идентичност; подготвен е 
триезичен информационен пакет за БРОД, (включително триезична книга Българо-
румънски области за добросъседство), който е разпространен сред 4400 
бенефициенти. 16 млади експерти са подготвени за трансгранични сътрудници; 
създадена е Епистемична и комуникационна общност с 64 основатели от Русенски 
университет,  Стопанска академия Букурещ, публичния, частния и третия сектор, 
функционира  триезичен уеб-сайт. Дейностите по проекта са реализирани в периода: 
12.07.2011-11.01.2013 г. 
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1.2. Екологични трансгранични дейности за интегрирана бизнес зона - 
EcoBiz 
 

Панаир ECO BIZ  е проведен по време на Русенското изложение на 
територията на Русенския университет по линия на проекта "Екологични 
трансгранични дейности за създаване на интегрирана бизнес зона" (ECO-BIZ), 
финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 
2007-2013 г.  На панаира десетки български и румънски фирми от русенския и 
гюргевския регион представиха предлаганите от тях еко-продукти и услуги, 
установиха контакти помежду си, обмениха добри практики.  

Участниците в панаира имаха възможност да присъстват на  семинара "How to 
ECO BIZ", на който бяха изнесени доклади за предимствата на еко-бизнеса, беше 
дадена методиката за изготвяне на ефективен план за еко-бизнес и бяха показани 
няколко такива плана.  

По време на панаира представителите на отделните фирми и гости използваха 
и услугите на инфо-точките, които са създадени по линия на проекта и предлагат 
консултации на заинтересованите, вкл. и образци на бизнес-планове с екологична 
ориентация. 

На откриването присъстваха г-н Думитру Гаврила – председател на Окръжен 
съвет, Гюргево и г-н Веселин Маринов - зам.-областен управител на Русенска област. 

На панаира десетки български и румънски фирми от русенския и гюргевския 
регион представиха предлаганите от тях еко-продукти и услуги, установиха контакти 
помежду си и обмениха добри практики. 
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1.3. Представяне на Българо-Румънския Интеруниверситетски Европа 
център (БРИЕ) в престижно германско издание за наука  

 
В списание за наука на Министерството на образованието на Германия (брой 

01/29.01.2015 г.)   Българо-Румънският Интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) в 
структурата на Русенския университет е представен за България и Румъния като част 
от най-добрите дейности в новите държави-членки. 
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1.4. Споразумение за създаване на Интермодален транспортен и 
логистичен клъстер Русе 

 
Подписано е Споразумение за създаване на Интермодален транспортен и 

логистичен клъстер Русе  от Русенския университет "Ангел Кънчев", "Холдинг БДЖ“, 
на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав“, на 
"Параходство Българско речно плаване“, както и на компанията за извънгабаритни 
превози "Холлеман България“ и спедиторското дружество за речни, речно-морски и 
комбинирани превози "Донау Транзит“. В идеята ще се включат и други компании и 
организации от бранша.  

Целта на споразумението е да подобри взаимодействието и повиши 
ефективността на дейностите в участващите организации и компании в 
нововъзникващия клъстер. 
  Договорката за интермодалния клъстер бе постигната по време на 
международна работна среща с основна тема „Развитие и ефективно използване на 
инфраструктурата“, която се проведе в рамките на проекта INTRAREGIO - 
("Създаване на интермодална транспортна мрежа чрез основани на знание 
регионални изследователски клъстери"), финансиран по 7-ма рамкова програма на 
Европейската Комисия. 
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2. ИНИЦИАТИВИ И ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИ 
 

2.1. Връчване на СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРИНОС на партньори на Русенския 
университет - 12.12.2014 г. 

 
 Връчени са сертификати на 92 работодателски организации за партньорски 
принос в развитието и утвърждаването на ползотворно сътрудничество в полза на 
качественото висше образование, перспективна реализация на младите хора и 
просперитета на региона и страната. 
 Сертификатите са връчени по време на проведеното публично обсъждане на 
ефективността и прозрачността на управлението в Русенския университет с 
участието на ректорското и академичното ръководство на всички факултети и 
филиали и представители на организации от държавните и местните публични 
администрации, бизнеса, здравеопазването, образованието, културната сфера и 
неправителствения сектор.   
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2.2. Разяснителна кампания сред работодатели и заинтересовани страни 
за повишаване активността на бизнеса, като потребители на образователна 
услуга "Университет-бизнес-обществена среда" - май 2014 

 
Разяснителната кампания под мотото „Университет-бизнес-обществена среда” 

се проведе в три града: Силистра, Русе и Разград с участието на общо 83 
работодатели и заинтересовани страни. 
 

 
 

 

 
2.3. Ежегодно провеждане на Дни на работодателите  

 
Инициативата “Дни на работодателите-потребители на кадри на Русенския 

университет” се провежда шест поредни година в Русенския унивреситет. Стремежът 
е към постигане на устойчивост на добрите практики и стартиране на нови. 
Кампанията се провежда в съответствие с мандатната политика на академичното 
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ръководство и приетата през 2011 г. Стратегия за изграждане на партньорство на 
Русенския университет с бизнес средите за високо качество на обучението  за 
периода 2011-2015 година. 

 
2.4 Заключителни университетски прояви на Дните на работодателите  
 
2.4.1 Семинар „Политики на прозрачност при управление на 

взаимодействието между Русенския университет и потребителите на кадри” - 
31.10.2014 г. 
 

Участници: ректорското и академичното ръководство на всички факултети и 
филиали и представители на потребители на кадри на Русенския университет.  

По време на семинара се отчете работата на факултетите и филиалите с 
потребителите на кадри през 2014 г. и се обмениха добри практики. Беше 
представена информация от посещението в Русенския университет на 
представители на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество и 
Европейската комисия, във връзка с формиране на политика за предприемчив 
университет.   

 
 

 
 

2.4.2. Семинар-дискусия за сътрудничеството с работодателите 
„Взаимодействието с работодателя – условие за повишаване качеството на 
обучението“ - 18.11.2013 г. 

 
Участници: ректорското и академичното ръководство на всички факултети и 

филиали и представители на потребители на кадри на Русенския университет.  
По време на семинара се отчете работата с потребителите на кадри, споделен 

опита и се обмениха добри практики. Беше представено участието на преподаватели 
от Русенския университет на европейския семинар „Регионалният триъгълник на 
знанието: връзка между висшето образование, научните изследвания и иновациите в 
подкрепа на регионалното развитие”, проведен през септември 2013 г. в гр. Краков- 
Полша.   
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2.4.3. Дискусия “Възможните форми за сътрудничество с бизнеса, 

административни структури и организации” - 24.09.2012 г. 
 

Участници: зам.областния управител на Област Русе – д-р Андриан Райков, г-н 
Драгомир Николов - директор на дирекция „Регионалната служба по заетостта” - 
Русе, представители на работодателски организации, ректорското и академичното 
ръководство на всички факултети и филиали, директори на центрове и факултетни 
отговорници по качество на образованието. 

Актуалните фокуси бяха поставени в две направления: 
- сътрудничество с работодателските организации в проектното финансиране; 
- сътрудничество с работодателските организации при актуализирането на 

учебните планове на специалностите и съвместна работа върху учебното 
съдържание на дисциплините. 
 

  
 

 
2.4.4. Кръгла маса "Форми на сътрудничество между висшето 

образование и бизнес средите" -  17.06.2011 г. 
 

Участници: г-жа Мария Пеева от Регионалната дирекция „Бюро по труда“ Русе, 
представители на работодателски организации, ректорското и академичното 
ръководство на всички факултети и филиали, директори на центрове и факултетните 
отговорници по качество на образованието. 

- По време на кръглата маса се представиха актуални данни за състоянието на 
трудовия пазар и очертаващите се тенденции за промяна в него;  представиха се 
създадените устойчиви форми на партньорство между Русенския университет и 
организациите-потребители на неговите кадри; откроиха се добрите практики на 
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съвместна дейност на висшето училище с работодателските организации, доказали 
се като най-ефективни; обсъди се проект за Стратегия за изграждане на 
партньорство на Русенския университет с бизнес средите за високо качество на 
обучение 2011-2015 г. 
 

 
 

 

  
    

 
 

Стратегията е приета с решение на Академичния съвет от 28.06.2011 г. 
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2.5. Работни срещи и семинари с представители на бизнеса 
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3. НАСТОЯТЕЛСТВА С УЧАСТИЕТО НА  БИЗНЕС СРЕДИТЕ 

 
3.1. Съвет на настоятелите на Русенския университет 

 
Съгласно Закона за висшето образование Съветът на настоятелите подпомага 

висшето училище за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за 
предоставяне на качествено образование и обучение.  
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3.2. Съвет на настоятелите към Факултет «Бизнес и мениджмънт». 
 

На 26.3.2010г. в рамките на Месеца на работодателите бе учреден Съвет на 
настоятелите към Факултет «Бизнес и мениджмънт». Представителите на бизнеса са 
общо 14 от основните сфери на региона, държавната администрация, 
неправителствени сдружения 
 

 
 

  
 

3.3. Консултативен съвет – Филиал-Разград 
 

В Консултативния съвет на Филиал-Разград членуват Управители и 
Изпълнителни Директори на фирми-потребители на кадри на филиала, 
ръководството на филиала, председателят на Търговско-промишлена и земеделска 
камара - Разград, Областният управител на Разград. Съветът има за цел да работи и 
съдейства за повишаване качеството на обучение във Филиал-Разград и 
адаптирането му към изискванията на бизнеса. 
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4. ИЗНАСЯНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ В УСЛОВИЯТА 
НА БИЗНЕСА, С ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЯХНА СЪВРЕМЕННА БАЗА 

 

 
 
 

 

 
 

 
5. ИЗГРАДЕНИ ЛАБОРАТОРИИ ОТ ФИРМИ ЗА НАД 5 МИЛИОНА ЛЕВА 
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6. ДНИ НА КАРИЕРАТА 
 

Национални дни на кариерата „Добра кариера, добър живот“ се провеждат 
ежегодно в Русенския университет. Проявата отбеляза десетото си издание през 
м.март 2015 г. 

Фирми от различни браншове участват в събитието, като предлагат стажове и 
работа на специалисти в различни области. Студентите от различните специалности 
на Русенския университет получават информация за изискванията на 
работодателите, консултации за подготовка на CV, научават подробности за 
качествата, които ще са им необходими, за да започнат успешно реализацията си на 
трудовия пазар. 
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7. ДЕН НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА ПЪРВОКУРСНИКА – 24.03.2015  
 

В Деня на кариерното ориентиране 65 първокурсници на Русенския 
университет получиха грамоти и награди от Ректора на университета и от 
работодатели за постигнато ПЪРВО място по успех в специалността през първия 
семестър на учебната 2014/2015 г. 

Първокурсниците бяха информирани относно възможностите за включване в 
извън аудиторните форми в Русенския университет, как да се ориентират на пазара 
на труда чрез Центъра за кариерно развитие и как да се включат в програмите за 
мобилност на Европейската комисия. 

Денят за кариерно ориентиране на първокурсниците е неизменна част от 
ежегодния Форум „Национални дни на кариерата“, организиран от Джоб Тайгър и 
Университета вече 10 години. 
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8. СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ НА СТУДЕНТИ 
 

8.1. Проект „Студентски практики” 
 

Университетът е партньор на Министерството на образованието и науката по 
проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Това даде 
възможност в периода 2013-2015 г. 2600 студенти от различните професионални 
направления на университет да проведат 240-часови практически обучения в реална 
работна среда по специалността си във фирми, институции и организации – 
партньори на Русенския университет по проекта.  

 
 

 
 

 
 

Работна среща „Научени уроци” с участието на ментори, академични наставници и 
студенти – 30.10.2013 г. 

 



Изграждане на партньорство на Русенския университет с бизнес средите за  
високо качество на обучение 

 

 
 

 
 

Връчване на удостоверения за проведени практически обучения в реална работна 
среда, 01.04.2014  

 
8.2. Отзиви и препоръки от обучаващи организации-работодатели и 

ментори по проект „Студентски практики”  
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9. ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТТА 
 

  
 

 
 

 

 
10. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 
В Русенския университет ежегодно се провеждат поредица от събития по 

предприемачество като: семинари, вечер на младия предприемач, лятно училище по 
предприемачество и други, насочени към директната връзка образование – 
бизнеспрактика. 

През м. октомври 2013 г. 9 студенти от шест държави проведоха международен 
работен семинар под название „Лятно училище по предприемачество” по инициатива на 
катедра „Мениджмънт и бизнес развитие” към Русенския университет. Партньори са 
Германската агенция за академичен обмен DAAD и Международната академична мрежа 
по предприемачество и иновации РЕШИЦА. Целта на форума беше да постави студенти, 
представители на бизнеса и преподаватели в интерактивна среда на взаимодействие, да 
се изградят ползотворни контакти в сферата на предприемачеството при разработването 
на нови продукти, процеси и технологии.  
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Семинар по младежко предприемачество за Start-it-Smart  финансиране и опции за 
развитие на бизнес инициатива, 11-12 ноември 2014 

 
Среща на Учебната компания за студенти 

EUPHORIA с Президента на Република България - 
г-н Росен Плевнелиев, 05.06.2013 г., София. 

 
Национално обучение на студенти в  
Сградата на Нестле, София, 2009 г. 

Лятно училище по технологично 
предприемачество - 2013 

 

March 2011, Young entrepreneur’s night (Ruse)
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11. СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ ОТ АЛУМНИ СТУДЕНТИ (АЛУМНИ МРЕЖИ) 
 

Алумни асоциацията на Русенски университет „Ангел Кънчев” продължава 
връзката на завършилите студенти с университета. Много от възпитаниците на Русенски 
университет „Ангел Кънчев”  се реализират в престижни държавни институции и частни 
фирми или продължават образованието си в световно известни научни центрове. Чрез 
Алумни асоциацията те продължават да отстояват интересите на своя университет и да 
съдействат за неговия публичен образ. Всеки месец членовете се информират за живота 
на университета, така че да могат да участват в него, където и да са. В университета се 
организират срещи между настоящите и завършилите. 
 

 

"В Русе има много млади хора, 
пълни с идеи, но на тях им е 
нужна среда, в която да 
развиват потенциала си",  
казва Емилиян Енев, един от 
създателите на StartUp Factory - 
първото многофункционално 
пространство за нови IT бизнес 
инициативи в Русе. 
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Алумна мрежа на специалност “Транспорт, корабоплаване и авиация” - проект 
за сътрудничество по 7 рамкова програма  

 

 
 

Алумни срещи на специалност “Транспорт, корабоплаване и авиация”  
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12. ФОРМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОБЕДИНЯВАЩИ ПОЗНАНИЯТА, 
ГЕНЕРИРАНИ В УНИВЕРСИТЕТА И РЕГИОНАЛНАТА БИЗНЕС ОБЩНОСТ 

 
12.1. Областна стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 г. 

 
Колектив от Русенския университет е автор на Областната стратегия за 

развитие на Област Русе за периода 2014-2020 г. 
 

 
 

12.2. Регионален Академичен център Русе 
 

На 13.05.2014 г. Регионалният Академичен център Русе свързва индустриалните 
фирми с изследователски екипи на БАН и университета за решаване на конкретни 
производствени проблеми. Действащите центрове в страната са 14. В русенската 
структура членуващите институции са 29. Към тях се присъедини и Община Гюргево. 
Основна цел е да се скъси пътя от науката до производството, като се осигури 
необходимото партньорство между индустрията и научните решения на нейните 
проблеми. 
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13. РУСЕНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

За своите шестнадесет години Специализираното Русенско изложение на 
земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника се превърна в символ 
на модерни земеделие, транспорт и промишленост. Изложението е притегателен 
център за агрофирми, производители и гости.  

Специализираното Русенско изложение земеделска, автомобилна, 
индустриална и електронна техника е единствено по рода си в Централния северен 
район на страната и е третото по големина в България. Провежда се ежегодно през 
месец май на територията на Русенския университет „А. Кънчев”, където се намира и 
единствения в страната факултет за подготовка на кадри по Земеделска техника и 
технологии. 

Организира се от факултетите „Аграрно-индустриален”, „Транспортен” и 
"Електротехника, електроника и автоматика" на Русенския университет и със 
съдействието на Министерството на земеделието и храните, Област – Русе, Община 
– Русе и Съюза на учените – Русе. 

През 2014-а година на Изложението бе проведено от 15 до 17 май и се 
представиха над 150 фирми. Посетителите дошли да видят новостите в селското 
стопанство, транспорта и електрониката бяха повече от 8 000. 
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14. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАЯВКА НА БИЗНЕС 
СРЕДИТЕ С ЦЕЛ ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ВЕЧЕ 
РАБОТЕЩИТЕ 

 
Периодично обучение през 2015 г. на 105 служители на Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация”, изпитващи кандидати за водачи на МПС. Обучението 
е проведено под ръководството на Русенския университет, съвместно с 
представители на Мерцедес, Волво и Рено. 
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15. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЕСТНО ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ И 
РАЗШИРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ЗНАЧИМОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА 

 
15.1. Меморандум за разбирателство относно създаването на ФОРУМ ЗА 

РЕГИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО (ФОРС)  
 

На 16.07.2014 г. е подписан Меморандум за разбирателство между Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ и областните администрации на Русе, Разград, Силистра 
и Търговище във връзка със  създаването на Форум за регионално съгласие и 
сътрудничество (ФОРС) между Русенски университет и областните администрации 
на областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.  В меморандума страните 
декларират ангажиментите си да обединят усилията си за съвместно регионално 
сътрудничество и съгласие за развитие на човешкия, научноизследователския и 
иновационния потенциал на четирите области. 
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Приоритетите, които страните си поставят в Меморандума са:  
- успешно и устойчиво развитие на областите Русе, Разград, Силистра и 

Търговище; 
- развитие и устойчив растеж на човешкия потенциал на четирите области; 
- развитие на научноизследователска и иновационна дейност; на 

международно сътрудничество и партньорски отношения, ориентирани приоритетно 
към българо-румънския трансграничен регион и Дунавския макрорегион. 

В подписания Меморандум страните договарят следните основни форми на 
сътрудничество: 

- взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи и добри практики; 
- обучение на човешкия потенциал (ОКС „магистър“ и „бакалавър“, ОНС 

„доктор“, квалификация и преквалификация на специалисти, практическо обучение и 
др.); 

- консултации на експертно и управленско ниво; 
- разработване на съвместни инициативи, проекти и доклади; 
- създаване на необходимата организация за осъществяване на активен 

диалог с държавната и местната власт, бизнеса и гражданското общество, както и с 
чуждестранни и международни организации с идентични или сходни приоритети; 

- съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, 
семинари, кръгли маси, обучения, работни срещи, програми и фестивали; 

-  реализиране на медийни и обществени акции и кампании за постигане на 
общи цели; 

-  предприемане на съвместни инициативи за включване развитието на 
четирите области в национални и международни програмни документи; 

-  съдействие при провеждане на научноизследователска и иновационна 
дейност. 

 
15.2. Споразумение относно регионално сътрудничество в рамките на 

Северен централен район 
 

На 18.07.2014 г. е подписано Споразумение между Русенския университет, 
Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” и областните 
администрации на областите Русе и Велико Търново относно регионално 
сътрудничество в рамките на Северен централен район.  

В подписаното Споразумение страните декларират ангажиментите си да 
обединят усилията си за развитието на стабилно партньорско сътрудничество за 
подобряване на инфраструктурата, за по-добро качество на околната среда и 
достъпността, по-благоприятна бизнес среда за стопанска дейност и за развитие на 
иновациите, създаване на добри условия за живот на жителите и инвеститорите в 
намиращите се в съседство области Русе и Велико Търново от Северен централен 
район. 
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16. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

16.1. Университетски информационен портал за бизнес партньори 

 
 

16.2. Информационна система за алумните на университета 
 

 
 
 

16.3. Информационна система „Студентска кариера” 
 

 


