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СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
От проведена среща с академична общност от Узбекистан на 12.07.2016 г.,
11.30 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе .
На 12.07.2016 г. (вторник) от 11.30 часа в Зала 1 на Областна администрация
Русе се проведе среща с академична общност от Узбекистан, състояща се от 21
делегати. Делегацията беше представена от д-р Свилен Кунев и д-р Ирина Костадинова
от РУ “Ангел Кънчев“, а неин водач беше доц. д-р Аслитдин Низамов от Бухарски
инженерно-технологичен институт. Гостите от Узбекистан са на учебно посещение в
Русенския университет по проект MATcHES (програма ТЕМПУС), който има за цел
модернизиране на висшите учебни заведения в Узбекистан в съответствие с
Европейските реформи, насочени към икономика, базирана на устойчивост, знание и
иновации.
Модератор на срещата беше г-н Стефко Бурджиев – областен управител на
Област Русе.
В началото на срещата г-н Бурджиев поздрави, с добре дошли, гостите от
Узбекистан и изрази своето задоволство от организирането и провеждането на
подобна среща. Той заяви своето желание да се запознае с тяхната работа, както и с
впечатленията им от 10-дневната визита у нас.
Доц. д-р Бурджиев отбеляза, че изпитва нескрито удовлетворение, че именно
Русенският университет е водещ партньор по проект „Модернизиране на ВУЗ-ете в
Узбекистан по програма Темпус”, тъй като Областна администрация Русе и РУ „Ангел
Кънчев“ през годините са изградили отношения на добро партньорство, лоялност и
сътрудничество.
Г-н Бурджиев представи участниците в срещата от българска страна: Г-жа
Пенка Попова – началник отдел „Административен контрол и регионално развитие“ и
Надежда Шанова – старши експерт в отдел „Административен контрол и регионално
развитие“ и обясни, че на тяхното внимание ще бъдат представени три от проектите,
които Областна администрация Русе подготвя за кандидатстване по релевантни
донорски програми или вече са в процес на оценка, а именно: „Подобряване на
транспортната достъпност на гр. Русе чрез изграждане на градска железница,
свързваща централната градска част с района на бившия Комбинат за тежко
машиностроене, Източна и западна промишлени зони, Безмитна зона и Индустриален
парк Русе“, „Зелени пътни коридори за два трансгранични национални парка – Парк
„Русенски Лом“-Парк „Комана“ и „Демонстрационно селище с нулеви въглеродни
емисии.“, чието изпълнение ще допринесе и за достигане на икономика, която се
базира на устойчивост, знания и иновации и ще подсили връзка образование –
икономика и иновации на местно, регионално, национално и международно ниво.
След като пожела успех на срещата, г-н Бурджиев даде думата на Надежда
Шанова, която представи пред аудиторията основни моменти от първите два проекта „Подобряване на транспортната достъпност на гр. Русе чрез изграждане на градска
железница, свързваща централната градска част с района на бившия Комбинат за тежко
машиностроене, Източна и западна промишлени зони, Безмитна зона и Индустриален

парк Русе“ и „Зелени пътни коридори за два трансгранични национални парка – Парк
„Русенски Лом“-Парк „Комана“.
След края на презентациите, областният управител даде думата и на г-жа Пенка
Попова, която запозна присъстващите с основните моменти от третия проект „Демонстрационно селище с нулеви въглеродни емисии.“.
Г-н Бурджиев специално обърна внимание на делегатите от Узбекистан, че
последният представен проект е израз на общото дело между Областна администрация
Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“. С раждането на проектната идея,
университетът успешно акредитира две нови специалности – „Промишлено и
гражданско строителство“ и „Агрономство“, които да подготвят добре квалифицирани
специалисти, с умения за работа с най-съвременни, прогресивни и ефективни
технологии.
След като областният управител даде думата на гостите за коментар и въпроси,
те отбелязаха, че са впечатлени от предоставената им информация и подчертаха, че
подобни иновативни идеи могат да бъдат интегрирани успешно и при тях. Те споделиха
още, че към областните управители в Узбекистан функционират т.нар. „Центрове за
наука“, които осъществяват връзка с висшите учебни заведения, подкрепят и
стимулират научно-изследователската дейност.
В знак на благодарност за проявеното гостоприемство, доц. д-р Стефко
Бурджиев получи тюбетейка, флаг на Узбекистан и сувенири, характерни за страната на
гостите.
В края на срещата, г-н Бурджиев отново благодари за участието и изрази своята
надежда, че тази първа среща ще се превърне в традиция за двете страни.

