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На 22.06.2016 г. в зала 2.101 на Русенски
университет „Ангел Кънчев“ , се състоя бизнес
обучение за малки и средни предприятия на
тема „Дигитална идентичност и сигурност“.
Събитието се организира от Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия съвместно с Microsoft България и е
част от поредица от обучения, които ще се
проведат в градовете София, Пловдив, Бургас,
Варна, Стара Загора и Русе. Лектори в
обучението, проведено в Русенския университет,
бяха Борислав Сестримски – експерт по
информационна сигурност и разследване на
компютърни престъпления към „Международна
академия за обучение по кибер разследвания“ и
Десислава Матева – адвокат и част от екипа на

юридическа кантора Арсис Консултинг, която е тясно специализирана в областта на интелектуалната собственост.
Бизнес форума уважиха Валентин Колев – заместник областен управител на Област Русе, Диана Антонова – заместник
ректор на РУ“Ангел Кънчев“, представители на малкия и средния бизнес, както и студенти от РУ“Ангел Кънчев“.
В изявлението си към гостите на форума, Валентин Колев изрази своята благодарност към организаторите на
събитието за отправената покана и го определи като изключително значимо за насърчаването на малки и средни
предприятия. Той допълни, че обучения от подобен род са нужни и полезни, тъй като дават ценни знания за това, как
по-успешно и сигурно да се ръководят предприятията с цел повишаване тяхната ефективност.
Заместник областният управител увери всички присъстващи в институционалната подкрепа, която Областна
администрация – Русе е готова и ще продължава да оказва, за да се повишат общите показатели на благосъстоянието
в Русе и областта. 
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