
 

 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ 

ПРОЕКТА: 10 711 

 

 711 преподаватели и служители, от 

Русенски университет и филиалите в 

Разград и Силистра;  

 10 000 студенти от образователно- 

квалификационните степени „бакалавър“, 

„магистър“ и „доктор“. 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

 възраст на участниците: 

Възраст Брой 
Под 15 -  

15 - 24 8 

25 – 29 2 

30 – 54 75 

55 – 64 63 

Над 64 3 

 разпределение по пол: 

  

- 71 жени; 

- 80 мъже. 

EКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ  

И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

 Ръководител:  

  проф. дтн Христо Белоев 

  082 888 240 

 Зам.ръководител:  

  проф. д-р Велизара Пенчева 

  vpencheva@uni-ruse.bg; 082-888 377 

 Координатор: доц. д-р Асен Асенов 

asasenov@uni-ruse.bg;  082-888 650 

 Експерт PR: доц. д-р Рада Кършакова 

  rkarshakova@uni-ruse.bg; 082-888 355 

 Секретар: Даниела Тодорова 

dtodorova@uni-ruse.bg; 082-888 378 

 Счетоводител: Яна Кралева 

  jkraleva@uni-ruse.bg; 082-888 540 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата 

помощ на Европейския социален фонд. Русенският 

университет «Ангел Кънчев» носи цялата отговорност за 

съдържанието на настоящия документ и при никакви 

обстоятелства не може да се приеме като официална 

позиция на Европейския съюз или на Министерство на 

образованието и науката.  
 

 

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 

 
 

П Р О Е К Т 
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УУССЪЪВВЪЪРРШШЕЕННССТТВВААННЕЕ  ННАА  

ССИИССТТЕЕММААТТАА  ЗЗАА  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВ  

РРУУССЕЕННССККИИЯЯ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ЗЗАА  

ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  

ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ  ИИ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТ  

 

Период на изпълнение: 

28.01.2013 – 27.12.2014г. 

 

 

 

 

 
Проектът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз. 
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 ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Да се усъвършенства системата за 

управление в Русенския университет с 

цел да се постигнат прозрачност и 

ефективност на системите за:  

- управление на качеството, 

- администриране на процесите, 

- информационно обслужване на 

учебната дейност,  

- събиране на информация за научната 

дейност на преподавателския състав. 

 

 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

1. Създаване на условия за ефективно 

управление на Русенския университет. 

2. Подобряване на системата за 

прозрачност в управлението на 

Русенския университет.  

3. Създаване на механизми по 

стимулиране на подходи и процеси, 

водещи до повишаване  качеството на 

университетските дейности в 

съответствие с потребностите на 

пазара на труда.   
 

 

 

 

 

 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 

1. Управление на проекта; 

2. Създаване на условия за повишаване на 

ефективността и прозрачността в 

управлението на Русенския 

университет; 

3. Повишаване качеството на 

университетските дейности в 

съответствие с критериите в 

Рейтинговата система за висшите 

училища; 

4. Разширяване на възможностите на 

системата за информационно 

осигуряване на управлението чрез 

интегриране на независими една от 

друга системи и подсистеми за 

управление на отделните аспекти от 

учебния процес; 

5. Изграждане на механизми за адекватно 

управление чрез икономизиране и 

оценка на ефективността на присъщите 

на Русенски университет дейности; 

6. Популяризиране на проекта и 

постигнатите резултати и осигуряване 

на публичност и устойчивост. 

 
 

 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Подготвени доклади за: състоянието на 

системата за управление в Русенския 

университет; анализ на риска; 

 Разработени  планове за действие, 

вътрешно-университетски правила и 

процедури за усъвършенстване на 

системите за управление; 

 Проведени  семинари за: прозрачността 

в работата на университета; 

индикаторите на Рейтинговата система; 

резултатите от оценяване на 

професионалните направления; 

 Проведени дискусионни форуми за 

проблемите и пътищата за подобряване 

на управлението; 

  Разработен on-line център за 

анкетиране и анализ на резултатите от 

проучванията;   

 Проведени дискусионни  кампании;  

 Проведени  курсове с целевата група;  

 Създадени механизми за повишаване 

на качеството на университетските 

дейности;  

 Разработени електронни подсистеми и 

електронни интегрирани системи;  

 Изградени модели за определяне на 

себестойността на основните дейности, 

извършвани в Русенския университет. 
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