
 

ПРОЕКТ  BG051PO001-3.1.08-0019 

„ Усъвършенстване на системата за управление в 

Русенския университет за осигуряване на 

прозрачност и ефективност ” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 

 

 

 

Форум за регионално съгласие и сътрудничество между Русенския университет и 
областните администрации на Русе, Разград, Силистра и Търговище ще се създаде в 

близките месеци 
 

Форум за регионално съгласие и сътрудничество между Русенския университет и областните 
администрации на областите Русе, Разград, Силистра и Търговище (ФОРС) ще се създаде в близките 
месеци. Това беше одобрено на проведения днес семинар „Русенският университет – партньор и 
двигател в областното регионално развитие“ във висшето училище. Инициативата беше отразена в 
„Протокол за намерение“, подписан от ректора, проф. Христо Белоев, и областните управители на 
Русе, г-н Венцислав Калчев, на Разград, г-н Стоян Ненчев, и на Силистра, г-н Насуф Насуф. 
Областният управител на Търговище, г-жа Емел Расимова, не успя да се присъедини към семинара, 
но предварително е изразила подкрепата си за инициативата. Създаването на форума получи 
одобрението и на над 20-те кметове на общини от четирите области, взели участие в семинара. 
 

 
 
Документът предвижда подписване на Меморандум за сътрудничество  и създаване на ФОРС в 
близките месеци. Той трябва да създаде необходимана дискусионна среда и атмосфера за развиване 
на устойчиви взаимоотношения между университета, държавните и местните структури, бизнеса и 
неправителствените организации за развитие и просперитет на областите и региона. 
 
Представяйки потенциала на Русенския университет да работи активно в регионалното развитие, 
ректорът посочи редица приноси на висшето училище в тази насока, сред които е разработената от 
екип на университета Стратегията за развитие на Област Русе за 2014-2020 г., екпертната помощ, 
оказвана на държавната и местната власти в различни сфери, участието на университета във всички 
комисии на обаластната администрация. „74,8% от нашите студенти са от тези области – каза още 
проф. Белоев, и допълни – Това прави нашата отговороност огромна, защото подготвяме кадри за 
бизнеса, публичните администрации и редица други сектори, а научната ни експтертиза може да 
осигури качество и устойчивост на всяка нова програма за развитие“. 
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В изказванията си областните управители определиха Русенския университет като мощен лост, който 
трябва да бъде използван за извеждане на регионалното развитие на ново ниво. Университет, бизнес 
и публични администрации трябва заедно да генерират визиите за икономически и социален растеж.  
  
Събитието беше част от европейския проект „Усъвършенстване на системата за управление в 
Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“, чийто ръководител е ректорът, 
проф. Христо Белоев. 
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