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т опит знаем, че когато разработваме нов проект, постоянно откриваме
непланирани тематични проекции и най-неочаквани полета с потенциал за
творчески фантазии. Така се случва и с нашия проект – списанието на споделените
ценности. В този брой ние ви срещаме с новия феномен на индустриалната
симбиоза, ентусиазирано развиван у нас от два водещи европейски индустриални
лидери – Аурубис и Девня Цимент. Представяме ви дългосрочните амбиции
на БТА за споделяне на национални каузи между на пръв поглед доста
отдалечени сектори – базовата индустрия и модерните медии. Акцентираме върху
партньорството между два капиталоемки и тромави за инвестиции и управление
сектора – енергетика и индустрия, заедно подхождащи към защита и развитие
на критичната ни инфраструктура. Предлагаме посланията на индустриалната и
академична общност за устойчива симбиоза върху стремежа ни развитие.
И поднасяме всичко това през визията на един от пионерите и днес доайени на
новата българска индустриализация – Васил Кънев, дългогодишен ръководител
на Идеал Стандарт Севлиево и на Идеал Стандарт Интернешънъл, с ключова
роля за възникването и успеха на индустриалния клъстер Севлиево. Поканихме
и Н.Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в София, да ни разкаже как
се споделят ценностите между публичния и частния сектор там, отвъд Ламанша,
в Обединеното кралство. И накрая, с плахата надежда, че вътре в броя ще
намерите поне нов пример или нова идея за себе си в този необятен океан на
взаимодействие и партньорство, ви пожелаваме:
Приятно четене!
Николай МИНКОВ
Средногорие Мед Индустриален Клъстер
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НОВИНИ

СКС „Металургия“
представи два проекта
Резултатите по проектите са в областта
на компетенциите на работната сила

на младите хора в предприятията и наблюдение и
анализ на бързо променящите се условия на пазара на труда и др.
В проекта се подчертава необходимостта от прогнозиране на професиите и квалификациите на работещите, като един от ключовите фактори за развитие и подкрепа на заетостта, както и за конкурентната позиция на фирмите на европейския и
световен пазар. Във всички държави, участващи
в проекта, социалните партньори участват по един
или друг начин в изготвянето на политиките по заетост и професионално обучение и квалификация,
в анализа на развитието на заетостта, професиите
и компетенциите, както и при насочването и адаптирането на обучението към променящите се потребности на служителите и предприятията.

ългарската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), съвместно с НФ „Металургия“ – КТ „Подкрепа” и СФ „Металици” – КНСБ на
19 септември представиха резултати и заключения от участието си в проект „Развитие на индустриалната заетост и професионалното ориентиране чрез съвместен анализ на бъдещите потребности от умения”. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС, а участниците са, както
представители на европейски държави – Франция, Испания, България и Унгария, така и партньори от средиземноморски държави – Мароко
и Тунис, като водеща организация по проекта е
CODIFOR (Франция).
От споделения опит в рамките на проекта ясно
се очертават сходните проблеми и предизвикателства по отношение на заетостта в индустриалните сектори на различните страни. Констатирана е необходимост от непрекъснато подобряване на уменията и повишаване на квалификацията на заетите, привличане и успешно интегриране
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Резултатите от осъществения проект бяха представени пред участниците в разширено заседание на
Секторния консултативен съвет „Металургия“, създаден в рамките на друг проект с европейско финансиране – „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите
на работната сила по браншове и региони”, реализиран от Българска стопанска камара, в който металургията е пилотен сектор.
Поради твърде сходната тематика на двата проекта, резултатите от тях бяха представени в контекста на възможностите за взаимното им допълване и мултиплициране. Според участниците в заседанието постигнатото до момента по двата проекта дава възможност за определяне на насоките за
бъдещата работа за намирането на приложими за
българската действителност решения на поставените проблеми.
Секторният консултативен съвет „Металургия“ прие
изготвения Анализ на компетенциите на работната
сила в сектор „Металургия“ (2012).

Shared Values стр. 7

НОВИНИ

Аурубис България подкрепи
две вело-инициативи
За четвърта поредна година компанията подкрепи
международната колоездачна обиколка на България,
а впоследствие – и поход срещу трафика на хора

„Международната колоездачна обиколка на България е едно от най – престижните колоездачни състезания в Европа, което и тази година привлече опитни състезатели от традиционно силните в колоезденето държави като Франция и Германия. Вярвам, че българските отбори ще успеят да представят страната ни достойно”, каза г-н Петър Бончев,
Председател на Българския Колоездачен Съюз.
В обиколката участваха 20 отбора, сред които 5
от България: Васил Левски – София, Хемус – Троян,
Хан Симеон – Пловдив, Бургас и Несебър. Тази година обиколката е с шест етапа. На 6 октомври, от
площад „Александър I Батенберг”, стартира и международният велопоход - Freedom Challenge, който цели да популяризира проблема с трафика на
хора на европейско ниво. Стартът на инициативата се организира с генералното спонсорство на Аурубис България в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Българския колоездачен съюз.
края на август Българският колоездачен
съюз (БКС) и Аурубис България представиха пред
медиите 63-тата Международна колоездачна обиколка на България, която и тази година се реализира благодарение на генералното спонсорство
на европейския лидер в медната индустрия Аурубис. Компанията е известна със своята политика да
подпомага спортове, сред които и плуване, футбол,
волейбол, лека атлетика, карате, както на регионално, така и на национално ниво.
За събитието и неговите мащаби разказаха изпълнителният директор на Аурубис България Никола
Треан, председателят на БКС Петър Бончев и директорът на Колоездачната обиколка Веско Михайлов. „Подкрепата на „зелените” спортове като
колоезденето е важен приоритет на социалната
програма на компанията ни. Основен фокус за нас
е развитието на младите български спортни таланти, спортсменския дух и постиженията на българския спорт”, сподели г-н Никола Треан, изпълнителен директор на Аурубис България.

Участниците в проекта, организиран от международната неправителствена организация „Кампания А21”, прекосиха 9 страни за 11 дни по един
от най-трудните колоездачни маршрути в Европа.
В символичния старт от площад Александър I Батенберг до специално изградената сцена в Южния
парк взеха участие много колоездачи от столицата
както и представители на Аурубис България, които караха заедно с екипа на тура. По-напредналите български велосипедисти придружиха участниците в похода чак до границата със Сърбия. Основният екип на Freedom Challenge се състои от 10 души, по-голямата част, от които нямат професионален опит в колоезденето.
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НОВИНИ

10 отличници получиха
стипендии от „Асарел-Медет”АД
Проектът „Обазование за всички“ осигури и безплатни учебници
за социално слаби гимназисти от община Панагюрище

навечерието на Деня на народните будители осем ученици от Професионалната гимназия по
индустриални технологии, мениджмънт и туризъм
и двама от СОУ „Нешо Бончев“ в Панагюрище получиха стипендии за първия учебен срок от „Асарел-Медет“АД.
Финансовата подкрепа е за отличен успех и активно участие в учебния процес по фирмения проект
„Образование за всички“. Александър Чобанов –
директор „Човешки ресурси“ в „Асарел-Медет“АД,
награди момичетата и момчетата, които са завършили предходната учебна година с успех над
5,50 и имат по-малко от 5 неизвинени отсъствия.
Ако запазят отличните си резултати, участниците
в проекта ще получат стипендии и за втория учебен срок.
Успех на младежите пожелаха заместник-кметът
на общината Галина Матанова и директорите на
училищата от Панагюрище. Стипендиите бяха връчени в присъствието на класните ръководители и
родителите на учениците. Проектът „Образование
за всички“ на „Асарел-Медет“ АД стартира през
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учебната 2012/2013 година, когато за първи път
бяха осигурени учебници и помагала за 90 ученици
от социално слаби семейства в общината. В проекта бяха обхванати младежи от гимназиалната степен на обучение (8-12 клас), на които държавата
не осигурява безвъзмездно учебници. Анализът за
първата година на проекта показа, че почти всички ученици, участвали в инициативата, са повишили успеха си и са показали добро поведение. Безплатни учебници и помагала са осигурени и за настоящата учебна година.
„Асарел-Медет“ АД разшири обхвата на проекта и
в друга посока. Оказва се подкрепа и на 8 социално слаби жители на общината, които са надхвърлили ученическата възраст, но желаят да завършат средно образование в паралелките със задочно обучение, разкрити в панагюрски училища.

Shared Values стр. 9

НОВИНИ

Дни на отворени врати
в Дънди Прешъс Металс Челопеч
В подземните галерии посетителите се
запознаха на място с работата на миньорите

а 24 и 25 август Дънди Прешъс Металс Челопеч отвори вратите си за 250 посетители, които
пожелаха да се запознаят с дейността на предприятието. Хора от различни възрасти и професии се разходиха из подземните руднични галерии, разгледаха
обогатителната фабрика и усетиха работната атмосфера в дружеството. Посетителите имаха възможност да се запознаят със специалисти от различни
отдели, които представиха основните производствени процеси, използваните технологии, машини и оборудване, направените инвестиции в модернизация и
усъвършенстване на производствените и спомагателни дейности, ефекта от нововъведенията.
Още с пристигането си на територията на Дънди
Прешъс Металс Челопеч, на посетителите беше направен инструктаж по безопасност. След това те се
запознаха с дейността на оперативния център, където в реално време се наблюдават и координират дейностите в рудника. Снабдени с необходимите лични предпазни средства, групите се отправяха към подземните руднични галерии, за да усетят работната атмосфера на десетки метри под повърхността.

В подземните галерии посетителите се запознаха
на място с работата на миньорите, имаше роднини
и приятели на служители в Дънди Прешъс Металс
Челопеч, пенсионери от региона, представители на
консултантски и подизпълнителски фирми, студенти. По-късно беше предвидена и обиколка на обогатителната фабрика, където посетителите имаха
възможността да разберат повече за етапите на
преработка на руда. Минните спасители направиха демонстрация на спасяване на пострадал, гасене на пожар и разрязване на автомобил, участвал
в пътнотранспортно произшествие.
За желаещите да се потопят още веднъж в рудничната атмосфера и да обогатят знанията си за
добива и преработката на руда в рудник „Челопеч“ беше организирана възможност за интерактивно представяне на производствения процес в
макет на наклонена изработка, разположен на повърхността. След приключване на обиколката, всеки имаше възможност да сподели своите впечатления от посещението, да зададе допълнителни
въпроси, да отправи препоръки.
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НОВИНИ

Книгите - кораби на мисълта
през поколенията
Бенефициенти по програмата
за 2013 г. са над 50 детски градини,
читалища, библиотеки и училища

а втора поредна година Геотехмин и Елаците-Мед осъществяват програмата си за знание и
образование „Култура и национална идентичност“.
Програмата е елемент от корпоративната социална отговорност на двете дружества и е насочена
към възраждането на духовните и културни ценности у младото поколение в регионите, където
двете дружества развиват дейност. През 2013 г.
основният и фокус е литературата и изкуството.
В рамките на програмата са извършени безвъзмездни дарения на подбрани заглавия на български и чуждестранни автори. Бенефициенти по програмата за 2013 г. са над 50 детски градини, читалища, библиотеки и училища в регионите Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Пирдоп, Челопеч,
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Копривщица, Берковица и Белоградчик. Даренията
са съпроводени с организиране на културни събития с представители на общините и дарителите, с
участието на известни български учени, писатели,
художници, както и на местни творци.
Макар че животът ни днес е обвързан предимно с
технологии и индустрия, ние трябва да запазим и
да развиваме и онази част, която ни прави личности, развива езиковата ни култура и ни дава опита от миналото.
Мъдреците казват, че книгите са кораби на мисълта, които грижливо пренасят своя товар от поколение на поколение. Геотехмин и Елаците-Мед
правят този жест с надеждата, че те ще изпълнят
своето предназначение и ще отведат младите до
корените на човешките ценности.

Shared Values стр. 11

НОВИНИ

Тържествено откриване
на Канев Център в Русе
На специална церемония г-н Игнат Канев беше
удостоен с най-високата почетна титла „Доктор
хонорис кауза на Русенския университет“
Росен Плевнелиев сравни значението на дарението
на Игнат Канев с делото на братята Христо и Евлоги Георгиеви преди 136 години, които дариха на
българския народ сградата на най-старото висше
училище в България. Според президента, „Канев
център“ ще подпомогне работата на бъдещия регионален академичен център в Русе, който ще интегрира научноизследователската и иновационната дейност в образованието, индустрията, местната и националната икономика, бизнеса и културата.
Центърът ще съдейства също така за изграждането на пряка връзка между представителите на научните среди и на бизнеса в региона.

а 10 октомври в Русе тържествено бе открит „Канев Център Русенски университет“. Сградата е дарение на университета от канадския строителен предприемач и филантроп с български произход Игнат Канев и от неговото семейство, които
бяха гости на тържествения ритуал. Новият комплекс разполага с многофункционална зала с 800
места, заседателна зала със 70 места, конферентна
зала със 100 места, зала за пресконференции.
На специална церемония г-н Канев беше удостоен с
най-високата почетна титла „Доктор хонорис кауза
на Русенския университет“, а неговата съпруга, г-жа
Димитрина Канев, и дъщерите им, г-жа КристинаМария Канев и г-жа Анна-Мария Канев – с титлата „Почетен член на Русенския университет“. Г-н Канев беше удостоен и с титлата „Почетен гражданин
на град Русе“. На откриването на многофункционалния комплекс присъстваха Президентът на Република България Росен Плевнелиев, Негово светейшество Патриарх Неофит, Георги Първанов (президент 2002-2012 г.), кметът и областният управител
на Русе, народни представители, дипломати, членове на академичната общност, студенти и граждани.

Siemens България дари оборудване за новоизградения Канев Център на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Компанията достави оборудване на
обща стойност 52 000 лева. Като дългогодишен
партньор на Русенски университет „Ангел Кънчев”
Siemens България дари пожароизвестителна система Cerberus PRO, както и различни компоненти, осигуряващи надеждно електрозахранване на комплекса.
„Като социално отговорна компания, един от приоритетите ние активното ни сътрудничество с университетите в България. Русенският университет е
едно от водещите висши учебни заведения в Североизточна България. Радваме се, че имаме възможност да участваме в реализирането на Канев
Център, който внушително ще подобри битовите условия и комфорта на университета”, заяви Главният изпълнителен директор на Siemens България –
инж. Боряна Манолова.
Сътрудничеството между Русенски университет „Ангел Кънчев” и Siemens България датира от 1993 г.,
когато е създаден „Център по промишлени конт-ролери” и започва обучението по дисциплината „Промишлени контролери”. През 2011 година бе открита модерна лаборатория „Индустриални контролери и комуникации”, която е изцяло оборудвана
с техника, дарена от дружеството. Една от залите
в университета пък носи името на основателя на
компанията - Вернер фон Сименс.
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Shared Values стр. 12

СЪБИТИЯ

Трети форум
„Заедно за устойчиво
индустриално бъдеще“
Форумът комбинира добри практики за
социална отговорност и бизнес развитие
с иновативни идеи за нови сътрудничества
ректор на Средногорие Мед Индустриален Клъстер.
Бяха дадени примери за добри практики и възможности за осъществяване на индустриална симбиоза.

Теми
Основни теми бяха
корпоративната
социална
отговорност,
политиките по
управление и
опазване на околната
среда и усилията
за осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд
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роизводствената база на „Аурубис
България“ АД бе домакин на трети форум „Заедно
за устойчиво индустриално бъдеще“, който се проведе на 17 октомври, 2013г., в партньорство между медодобивното предприятие и „Девня Цимент“
АД. Форумът бе уважен от представители на индустрията и бизнеса у нас, от екологични и браншови организации, гости от Германия и Великобритания, както и от граждани и медии. Целта на събитието бе да събере на едно място различни организации, които имат сходни интереси и преплитащи
се сфери на работа, за да споделят опита и успехите си в различни направления. Основни теми бяха
инструментариумът за реализация на корпоративна социална отговорност, политиките по управление и опазване на околната среда, както и усилията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Началото на форума бе поставено с приветствени
думи от страна на изпълнителните директори на
„Аурубис България“ АД и на „Девня Цимент“ АД –
Никола Треан и Серж Шмит. От своя страна зам. министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев поздрави присъстващите и декларира подкрепата, която представляваното от него министерство
се ангажира да оказва на всички инициативи от
общ икономически и екологичен интерес за страната ни. Спецификите на този тип сътрудничество бяха във фокуса на първия панел, озаглавен „Индустриална симбиоза и ефективността на ресурсите“.
Модератор бе Николай Минков, изпълнителен ди-

Участие в панела взе Иън Хъмфрис, оперативен директор на Националната програма за индустриална
симбиоза - Великобритания, който бе и специален
гост на форума. Г-н Хъмфрис сподели опита си и разказа за добри практики при прилагането на индустриалната симбиоза по света. (Специалното интервю на г-н Хъмфрис за „Споделени ценности“ можете да прочете на стр. 32 – 33). Панелът продължи
с презентацията на г-н Антон Кръстев от института
по Океанология при БАН, който представи параметрите на проект „SYMNET“, насочен към създаването
на индустриална симбиозна мрежа в Черноморския
регион. Проектът наскоро е приключил успешно и е
осъществен в партньорство между четири страни –
България, Румъния, Турция и Молдова.
Диана Димитрова, мениджър „Екология“ в „Аурубис
България“ АД., представи примери за успешна локална индустриална симбиоза на територията на
предприятието. Особено внимание бе обърнато на
факта, че „Аурубис България“ АД осъществява целенасочена политика по оползотворяване на почти всички отпадни продукти от производството, намалявайки отражението им върху околната среда.
Форумът продължи своята работа във втория панел – „Социалната отговорност на бизнеса днес“.
Модератор на панела бе Елица Баракова, Изпълнителен директор на Фондация „Помощ за благотворителността в България“. Вицепрезидентът на „Аурубис Груп“ д-р Томас Бюнгер обрисува политиката
на групата за устойчиво развитие като баланс между екология, икономика и социалните очаквания.

Shared Values стр. 13

СЪБИТИЯ

Концепция
Индустриалната
симбиоза е нова
концепция
за България
и бе представена
от британския гост
на форума Иън
Хъмфрис

Евгения Попова, експерт „Връзки с обществеността
и КСО“ в „Ей И Ес България“, представи пред присъстващите политиката по корпоративна социална
отговорност на международната компания в България. За „Ей И Ес България“, тя е част от усилията за
постигане на устойчиво развитие и в нея се включват инициативи за удовлетворяване на потребностите на клиентите, обществото, персонала, инвеститорите и ангажимент към опазване на околната
среда. Даринка Георгиева, ръководител „Обществени отношения“ в „Овергаз Инк.“ АД, бе следващият
презентатор. Според г-жа Георгиева КСО в „Овергаз
Инк.“ не е задължение, а потребност, а усилията се
насочват към инициативи за образование, култура,
спорт и такива с екологична насоченост.
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН
бе представена от своя изпълнителен директор Марина Стефанова. Основните акценти в нейната презентация бяха успешните примери за колективни проекти в България за образователно и кариерно развитие, стимулиране на предприемаческото
мислене и споделяне на общи бизнес ценности за
всички. Заключителният панел на форума бе предшестван от производствена обиколка на завода на
„Аурубис България“, като бяха посетени Металургично производство – анодна пещ, Обогатителна фабрика, Производство Сярна киселина и Рафинерия.
Последният панел носеше заглавието „Нашите найголеми предизвикателства и как да ги решим“ с модератор Георги Николов, изпълнителен секретар на

„Аурубис България“ АД. Първата презентация бе на
Росица Ангелова, мениджър „Безопасност и здравна хигиена“ в „Девня Цимент“ АД. Фокусът на представянето ú бе насочен към комбинацията от традиционни програми за обучение с онлайн платформа за изграждане на култура по безопасност
на служителите на „Инталчементи Груп“ България,
част от която е и „Девня Цимент“ АД.
Александър Цанов, мениджър „Безопасност и здраве при работа“ , „Дънди Прешъс Металс Челопеч“
разказа за кампанията за безопасност „Защото ме
е грижа“. В нейната основа е документален филм,
базиран на личните истории и работното ежедневие на служителите. Така се постига както емоционално въздействие, така и личната ангажираност
на всеки служител.
Последната презентация на форума бе посветена на добрите практики за безопасност и здраве в „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Компанията бе представена от Тодор Клисуров – мениджър
„Здраве, безопасност и сигурност – Източна Европа“. Освен редовни практики и обучения, компанията провежда на всеки три месеца на „Safety
Focus Day“, което се случва във всички подразделения на компанията на световно ниво, като инициативата е била започната от „КонтурГлобал Марица Изток 3“.
Василена ДИМИТРОВА
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СЪБИТИЯ

Каузите на бизнеса
Средногорие Мед Индустриален Клъстер представи
дългосрочната си стратегия по време на Деветата
световна среща на българските медии

Цели
Постигането на
целите на СМИК
се отъждествяват
с каузата за
създаване на
споделена стойност

еветата световна среща на българските
медии се състоя в периода 13-ти и 18-ти октомври
2013г. в градовете София, Пловдив и Велико Търново. Като част от събитието, на 15-ти октомври в
Пловдив, се проведе и панелът „Каузите на бизнеса.
Икономическото развитие на регионите”. Участници в него бяха Николай Минков – изпълнителен директор на Средногорие Мед Индустриален Клъстер
(СМИК), Георги Николов – генерален секретар на
„Аурубис България“ АД, Петер Докладал – регионален мениджър на „ЧЕЗ България“ ЕАД и Йорг Золфелнер – председател на УС на „ЕВН България“ ЕАД.
В своите презентации, г-н Докладал и г-н Золфелнер представиха дейността на представляваните от
тях дружества в няколко ключови направления. Сред
тях бяха политиките в областта на корпоративната
социална отговорност, добрите практики при комуникация с клиенти, както и нови проекти и планирани инвестиции на дружествата в инфраструктурното
развитие на страната. Николай Минков открои някои от основните аспекти от дейността на сдружението и постави три основни акцента - клъстери, каузи и медии.
Дългосрочната стратегия за развитие на региона на
Средногорието е една от основните каузи, около които се инициира създаването на клъстера. Водеща роля заема стремежът към прилагане на индустриална политика, имаща хоризонт. Отправя се поглед към
бъдещето на Средногорието в далечна перспектива,
дори след изчерпване на природните ресурси и приключване на мащабната икономическа активност. Реализацията на тази кауза предполага прилагането на
синергичен подход. Нужно е изповядването на общи
виждания, които да способстват за намирането на
най-добрите решения в дългосрочен план.
Постигането на целите на СМИК се отъждествяват с
каузата за създаване на споделена стойност. Концеп-
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цията е изградена върху труда на Майкъл Портър и
Марк Крамер* Прилагането на концепцията се основава на виждането, че нуждите на организациите се
преплитат с нуждите на обществото при развитието на пазарите. Дългосрочна, устойчива и конкурентоспособна икономическа стойност може да бъде постигната само когато бизнесът инвестира и в нуждите на обществото. Поради тази причина, създаването
на споделена стойност е една нова ера в отношенията между бизнеса и обществото, която надгражда и
използва инструментариума на корпоративната социална отговорност. Преплитането на интересите на организациите с тези на хората, изграждането на общи
хоризонти и гледни точки за развитие, са необходимото условие за съществуване на бизнеса. Успешният бизнес и успешното общество вървят ръка за ръка.
Потвърждение на ангажираността на клъстера с концепцията за споделена стойност, е появата на списание „Shared values“ – следващ етап от еволюцията на отношенията между бизнеса и обществото. Списанието има амбицията да се превърне в национално издание, което да показва добрите практики в цяла България.
Средногорието притежава значителен потенциал за
развитие в различни области, сред които:
 Вода и енергия – развитие на водните и енергийни баланси, инфраструктура и услуги;
 Транспорт и комуникация – поддържане и развитие на транспортната инфраструктура и услуги;
 Околна среда – мониторинг, опазване и възстановяване на околната среда;
 Здравословни и безопасни условия на труд и живот – подобряване условията на труд и развитие
на здравните услуги;
 Образование и обучение – развитие на професионалното образование и обучение;
 Технологии и иновации – инвестиции в технологично развитие, технологии и предприемачество.
Всяка една от горепосочените области е път за развитие на стратегически потенциал. Това може да се
случи на практика единствено чрез партньорство
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между предприятията, общините и съответните учебни заведения. Стратегията на СМИК обхваща изпълнението на дългосрочни проекти. Те са насочени към
изграждането на цялостна мрежа от взаимосвързани звена. Идеята е те да функционират в симбиоза по
между си. Общите начинания ще бъдат ориентирани
към постигане на устойчиво развитие за региона. Изграждането на устойчив модел за Средногорието и
създаване на добавена стойност за обществото, са
сред основните цели, заложени в проектите. Фокусът
е поставен и върху подобряване стандарта на живот
в региона и превръщането му в един притегателен
център за млади хора, които да намерят реализация.

Развитие
Проектите на
сдружението
обхващат сферите,
които носят
потенциална
възможност за
развитие

Проектите на сдружението обхващат сферите, които
носят потенциална възможност за развитие, но до този момент не са били достатъчно разработени. Част
от тях вече се реализират: „Srednogorie Laboratories“ –
развитие на изследователски и развойни лаборатории и „Srednogorie Innovation Park“ –платформа за Индустриална зона, която в момента съществува, но не
е цялостно интегрирана. Друг основополагащ проект
за Клъстера е свързан с образованието. „Srednogorie
College“ се стреми към възраждане на българските техникуми, които дават на своите възпитаници задълбочения знания и умения. Както г-н Минков подчерта, грамотните технически лица са необходими за
оптимално поддържане и развитие на индустриалната сфера и ютилити сектора. Проектът обхваща гимназиални проекти в Челопеч, Златица, Пирдоп и Панагюрище. Основната идея е да се предложи достъп
до образование на широк кръг от хора. Сдружение-

то вижда като своя цел и изпълнението на ролята на
пионер в сферата на индустриалните клъстери. По този начин се стреми към създаване на политика, съставена от добри практики, способи за преодоляване
на трудности и примери за успешно реализирани начинания. Клъстерът се надява опитът му да бъде заимстван и от други организации.
В контекста на събитието, г-н Минков отправи и послания към медиите. Ролята и влиянието на медиите върху публиката непрекъснато нараства. Благодарение на дигитализацията, те се превръщат в стока за широко потребление, до която почти всички хора имат достъп. Българските медии биха могли да
разширят кръгозора и своите функции, като приемат още една роля. Тя би могла да бъде ролята на
проводник на новите послания на бизнеса. Медиите имат възможността да помогнат за изграждането
на позитивен образ на българската индустрия сред
обществото. По този начин може да бъде изградена мащабна медийна кауза, която да промени съществуващото лице на българската индустрия и да
го доближи до обикновения човек.
* Michael Porter and Mark Kramer „Creating Shared
Value. How to Reinvent Capitalism – And Unleash
the Wave for Innovations and Growth?,
Harvard Business Review, Jan 2011
Василена ДИМИТРОВА
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Първи годишен форум
„Природен газ“
В конференцията участваха много индустриални
потребители на електроенергия и природен газ,
както и представители на енергийния бизнес
 Кога ще влязат в експлоатация новите инфраструктурни проекти?
 Южен поток – добре, Набуко – а сега накъде?
ългарската федерация на индустриалните
енергийни консуматори (БФИЕК) организира на 3 октомври Първи годишен форум „Природен газ. Инфраструктура, пазари и услуги”. Лекциите по време на конференцията бяха свързани с актуални теми за националния и регионалния пазар.
 Местен добив в Черно море и региона – екзотика или
реалност?
 Ще има ли пазар на газ от 2014 г.?
 Ще има ли конкуренция, диверсификация на тръби
и доставки?

От членовете на БФИЕК, във форума участваха представители на следните компании: Агрополихим, Актавис, Алкомет, Амилум България, Асарел-Медет, Аурубис България, Берг Монтана Фитингс, Биовет, Готмар, Дружба стъкларски заводи, Елаците-Мед, Каолин, КЦМ, Рока България, Свилоза, Солвей Соди, Стомана Индъстри, Теси, Титан Златна Панега Цимент, Тракия Глас България, Челопеч Майнинг и др. Присъстваха и представители на висшия мениджмънт на множество енергийни компании като
Акспо България, Далкия България, Дексиа България, ЕВН
България, Набуко България, Овергаз, ЧТК, Шеврон и други.

В ПРОГРАМАТА НА ФОРУМА С ЛЕКЦИИ УЧАСТВАХА

Теми
Лекциите по време на
конференцията бяха
свързани с актуални
теми за националния
и регионалния пазар
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Иван Айолов, Заместник-министър на икономиката и енергетиката
Константин Стаменов, Председател на УС на БФИЕК
Посланик Петър Попчев, Бивш специален пратеник по енергийна сигурност и изменение на климата
Анжела Тонева, Председател на ДКЕВР
Петя Иванова, Експерт от газовата дирекция на ДКЕВР
Даниел Берг, Директор, ЕБВР България
Димитър Гогов, Изп. директор и член на борда на директорите, Булгаргаз ЕАД
Илиян Василев, Управляващ партньор, Innovative Energy Solutions Ltd
Кирил Темелков, Изп. директор и член на управителния съвет, Булгартрансгаз ЕАД
Любомир Златанов, експерт в Дирекция „Управления на проекти“, БЕХ ЕАД
Кенан Мамедов, SOCAR, Азербайджан
Илия Лингорски, Регионален директор на eCORP International
Чавдар Георгиев, Заместник-министър на околната среда и водите
Иванка Диловска, Председател на управителния съвет, Институт за енергиен мениджмънт
Беате Раабе, Генерален секретар на EUROGAS
Иван Бонев, Главен експерт, Дирекция „Природни ресурси и Концесии“, МИЕ
Стефан Анастасов, Resident manager, TransAtlantic Petroleum Ltd
Константин Делисивков, Изпълнителен директор на БФИЕК
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Цени

Диверсификацията
е в основата на
намаляването на
цените на природния
газ в България

Константин Делисивков, Иван Айолов,
Константин Стаменов, Даниел Берг,
Петър Попчев и Петя Иванова при
откриването на форума

Според председателя на УС на БФИЕК г-н Константин
Стаменов, диверсификацията е в основата на намаляването на цените на природния газ в България. Според него, е необходимо прилагането на практика на
третия енергиен пакет, както и увеличението на обемите на газовите хранилища в страната. Според Стаменов, намаляването на цената може да дойде и от
използването на шистов газ, стига добивът да не застрашава околната среда. Според анализи, цитирани
от Стаменов, европейските индустриални газови консуматори плащат четири пъти повече от американските си конкуренти и до три пъти повече от руските компании. От националната статистика за сектора пък се
вижда, че потреблението на природен газ за индустрията през последните години в България отчита непрекъснато намаление. Силната конкуренция в сектора е причината и за намаляването на консумацията от
страна на металургията.
Зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван
Айолов обяви при откриването на форума, че в края на
октомври трябва да приключат строителните работи
по газовата връзка България-Румъния и да започнат
тестови изпитания. Айолов допълни, че строителството на интерконектора България-Сърбия може да започне след подписване на договор в средата на 2014 г.,
ако процедурите вървят по план. Програмата на Министерството на икономиката и енергетиката е тази
връзка да заработи през 2017 г. Заместник-министърът допълни, че газовата връзка с Гърция има напредък за сметка на тази с Турция, която сериозно изо-

става. Същевременно, приоритетният за България газопровод „Южен поток” изостава с 5-6 месеца.
Според Димитър Гогов, изп. директор на „Булгаргаз“,
договорените с Азербайджан 1 млрд. куб. м газ годишно са реалната възможност за диверсификация на
източниците на синьо гориво за страната. Компанията подкрепя изграждането на газовата инфраструктура, като приоритет е потокът на газ в посока юг-север-северозапад. Гогов допълни, че вече трябва да се
мисли сериозно за премахване на ролята „обществен
доставчик” за „Булгаргаз”, тъй като такава роля няма
и в останалите страни от ЕС. Според него, „Булгаргаз”
трябва да следва примера на водещите национални
компании като SOCAR при използването на местни газови ресурси. Същевременно, от началото на 2015 г.
може да започне добив на природен газ от находището в с. Девенци, допълни Димитър Гогов. Газът ще
се добива от компанията-концесионер Транс Атлантик
Петролеум. Кирил Темелков, изп. директор на „Булгартрансгаз”, обяви, че от началото на 2014 г. може да
започне пренос на газ чрез интерконектора Русе - Гюргево. В момента продължават двата сондажа под Дунав, като първият е направен и в момента се полагат
тръбите. По план, строителството трябва да приключи
до края на ноември. Инфраструктурата на територията
на България вече е изградена.
Повече информация за форума:
http://naturalgas2013.bfiec.org/
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Глобализация
и образование
Това бяха основните теми по време на 8-мата
международна конференция „Фасилити
мениджмънт: Реализация в България“

Над 120
участници
посетиха
конференцията
тази година
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радиционната международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“ се състоя на 17 и 18 октомври в хотел Холидей Инн в София. Над 120 представители на строителния бранш, инвеститори, архитекти, административни и финансови директори, фасилити и пропърти мениджъри бяха сред участниците на тазгодишното издание на събитието. Конференцията нямаше да бъде възможна без подкрепата на спонсорите от Пюър Уотър, Фасилити Оптимум България, Девин Офис, Гео Фасилитис, ФМ Център, Актикум, Ню
систем и Новотел София.

стите по управление на собствеността. Част от тях
са техническа квалификация, ориентация към пазара, способност да ръководи екипи, кураж и иновативност. Темата бе продължена от Албена Паралингова, която представи част от информационната система за оценка на ФМ компетенциите, разработена от БСК. В информационната система всеки
може да се запознае с компетенциите, необходими за заемане на длъжности в сектора, като например фасилити мениджър, техник ОВиК, флийт мениджър и други.

Конференцията бе открита с презентации и дискусии за развитието на фасилити менижмънт бранша в България, Румъния и Европа, като участници
в дискусията бяха Горан Миланов, председател на
БГФМА, Роксана Бодо, член на УС на РОФМА, Антон
Гинчев от Фасилити мениджмънт консултинг ООД и
Петер Пришъл от консултантската компания Риалити Консулт. Събитието продължи с анализ на пазара на недвижими имоти в България, представен
от Добромир Ганев, зам. председател на УС на НСНИ и анализ на състоянието на фасилити мениджмънт пазара в Централна и Източна Европа от Петер Пришъл. Последната презентация от този панел бе за пазара на ФМ услуги в компании с голям
сграден фонд, направено от организаторите на събитието –Фасилити мениджмънт консултинг ООД.

Чуждестранният поглед върху обучението на персонала бе даден от г-жа Роксана Бодо, която разказа за курсовете за обучения, които Румънската
ФМ асоциация организира заедно с австрийската
ФМ асоциация. Доц. Георги Забунов, зам. декан на
Бизнес факултета на УНСС, представи на участниците новата програма за магистърско обучение по
фасилити мениждмънт. УНСС последва примера на
Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,
където има магистърска програма по фасилити мениджмънт от пет години. След като завършват бакалавърски или магистърски програми по пропърти или фасилити мениджмънт, студентите искат да
се реализират в съответната сфера. Дали е лукс
или необходимост стажантската програма като начин за стартиране на кариера във ФМ сектора? Това бе основният акцент в презентацията на Миглена Стойчева от Фасилити Оптимум България. Тя показа опита на компанията си в тази сфера с реални
примери за служители, започнали работа след стажантска програма.

Едната основна теми на събитието – Образованието, предизвика голям интерес сред участниците. Особен интерес предизвика презентацията на
Драгия Драгиев, асет мениджър, който говори за
компетенциите, които са необходими на специали-

Тази година, паралелно с основната част на конференцията, се проведе и семинар на тема „Европейско финансиране за енергийна ефективност“,
организиран от Петер Пришъл. В него участниците
обсъдиха възможности за енергийна оптимизация
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Кирил Илиев, управител на Гео Фасилитис ЕООД – компания част от групата Геотехмин
с помощта на финансиране от международни банкови институции. В края на първия ден на конференцията, по традиция, се проведе коктейл за участниците, лекторите и спонсорите на конференцията. Той бе организиран с любезното съдействие на
Новотел София, който бяха и домакин на вечерното събитие.

WWW.
Повече информация
и презентациите
от конференцията
можете да
намерите на
www.fmconference.bg

Темата за глобализацията е сравнително нова,
но навлиза с бързи темпове и в българската ФМ
действителност. В този панел интересна презентация изнесе Петер Пришъл, който говори за заплахите и възможностите, които глобализацията отваря пред компаниите от фасилити и пропърти мениджмънт сектора в страната. Атанас Георгиев от
Publics.bg изнесе презентация относно новите отношения в енергийния пазар и третия либерализационен пакет, както и за възможностите за договаряне на електроенергия на свободния пазар.
Последните две презентации от тазгодишната конференция бяха най-интересни за участниците. Огнян Стоев, Глобал Риъл Естейт Деливъри мениджър на Хюлет Пакард, говори за начина, по който
са организирани фасилити мениджмънт дейностите в неговата компания и как всички дейности за
аутсорснати към външна компания. HP имат сключен глобален договор за предоставяне на фасилити мениджмънт услуги с една компания за всички офиси по света. Кирил Илиев, управител на Гео

Фасилитис ЕООД – компания част от групата Геотехмин, представи какви са предизвикателствата пред международните компании за унифицирането на предлаганите фасилити мениджмънт услуги в офисите им по държави. Той представи реален
пример от практиката си като регионален фасилити мениджър и управител на местната структура на
най-старата ФМ компания във Великобритания, отговарящ за 9 държави по международен проект.
Международната компания, която са консултирали,
е имала ФМ отдел и е извършвала всички дейности
със собствен персонал. Задачата е била прехвърляне на дейностите към външни подизпълнители, като поставените цели са били високи – стандартизиран вид и услуги по офисите по света, прехвърляне на отговорностите към подизпълнителите, както
и повишаване на ефективността и намаляване на
разходите. В края на конференцията, сп. Фасилитис
заедно с FM Center организира и дискусия на тема
„Фасилити и пропърти мениджмънт в ритейл и филиални компании“. Дискусията се водеше от Антон
Гинчев, който нагледно показа своя опит при решаването на всекидневни казуси, свързани с управлението на такъв тип обекти и как управлението може да се облекчи чрез използването на софтуерни
продукти и база данни.
Петър ТАШЕВ
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Индустриална
и енергийна сигурност
Промяната на отношението към активите може да
се разглежда като първа крачка към повишаване на
енергийната и индустриалната сигурност на България

асоциация, Средногорие мед индустриален клъстер,
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, а от страна на представителите на
компаниите – ЧЕЗ България, Сименс България, DHI
България, ЕСРИ България, Nippon Electric Company,
Енергео, Vestas Wind Systems и ЦЕРБ. Изпълнителният директор на Средногорие мед индустриален
клъстер, г-н Николай Минков приветства участниците и модерира деловия семинар, в който бяха представени 13 доклада с принос в три основни направления.

Енергетика и индустрия –
в търсене на интелигентни решения
Енергийната и индустриална сигурност беше разгледана през призмата на технологичните компании. Акцентът беше поставен върху умните мрежи и мерене,
анализът на информация и решенията за динамичното управление. Бе разгледан инструментариумът
на географските информационни системи (ГИС) като
предпоставка за по-добро управление на активите.
Бяха представени характеристиките на регионалния
и европейски енергийни пазари, както и ефектите от
прилагане на европейските политики и регулирането
на национално ниво.

Екологична сигурност

а 11 септември 2013 г. в София се проведе XI международна конференция Сигурност в Югоизточна Европа – В търсене на интелигентни решения. Събитието бе организирано под патронажа на
вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н
Цветлин Йовчев. Президентът на Република България Росен Плевнелиев приветства инициативата и
присъстващите с встъпителен адрес.

Интелигентни решения в
индустриалната и енергийна сигурност

Баланс
Има необходимост от
намиране на баланс
между икономически
просперитет,
опазване на
околната среда и
социалната справедливост
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Традиционно към конференцията се провежда и делови семинар, който тази година се проведе в две
огледални сесии с бизнес ориентация и насочен към
интелигентните политики с участието предимно на
представители от публичния сектор. Впечатление
направи богатата палитра от участници с различна
гледна точка или експертиза в областта на сигурността по отношение на бизнеса, индустрия, енергетика, околна среда и инфраструктура. Акцентът тази година бе поставен и върху представителите на асоцииран интерес на няколко професионални гилдии с
различен поглед към темата. Участие взеха Националната асоциация на фирмите охраняващи с технически средства, Българската фасилити мениджмънт

Свръхнаселение, липса на природни ресурси и катаклизми са основните заплахи пред екологичното развитие и сигурност. Екологичните катастрофи могат
значително да влошат жизнената среда и качеството на живот. Има все по-голяма необходимост от намиране на баланс между икономически просперитет,
опазване на околната среда и социалната справедливост. В рамките на деловия семинар беше представена хидроинформатиката като важен инструмент
за предотвратяване на природни бедствия. Тя интегрира в една рамка хидравлика, хидрология, числена математика, химия, биология и науките за опазване на околната среда.

Активи, управление на поддръжката
и непрекъсваемост на бизнеса
Превантивната поддръжка, паспортизацията и управлението на активите, както и стандартът за непрекъсваемост на бизнеса ISO 22301 са важен фактор за постигане на по-високи нива на индустриална и енергийна сигурност. Участниците се обединиха около идеята за създаване на асоциация на компаниите за управление на активите, ремонта и поддръжката.
Константин ДЕЛИСИВКОВ
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СЪБИТИЯ

ас. Атанас Георгиев изнесе
лекция за либерализацията
на пазара и индустриалната
конкурентоспособност

Участниците в панела: Николай
Минков, Константин Делисивков,
Петя Василева, Мария Щепанкова
и д-р Дитер Флемиг

Световен форум
за устойчиво общество
16-тата годишна конференция на Стопанския факултет
в СУ премина под надслов „Социална устойчивост чрез
конкурентоспособност с качествен растеж“

Сигурност
Д-р Дитер Флемиг
ръководи специален
панел по енергийна
и индустриална
сигурност

а втора поредна година традиционната научна конференция на Стопанския факултет към СУ „Св.
Климент Охридски” бе организирана под заглавието
„World Forum for Sustainable Society”. Тя се проведе на
18-19 октомври в Аулата на Университета и в нейната програма се включиха представители на академичната общност и бизнеса от България и света.
При откриването, проф. Георги Чобанов, основател
и бивш дългогодишен декан на Стопанския факул-

тет, припомни за възникването на събитието преди
16 години като годишна конференция за Стопанския
факултет, посветена на състоянието на икономиката
и бизнес проблемите. Днес вече освен СУ „Св. Климент Охридски”, съорганизатори са Стопанският факултет на Хумболтовия университет в Берлин, Факултетът по управление, икономика и обществени науки
на Кьолнския университет, Факултетът по икономика
и управление на Университета в Ерланген-Нюрнберг,
Факултетът по икономика на Университета Лил I, Европейският бизнес колеж в Хамбург, Държавният
университет на гр. Анжело, Тексас, САЩ и Университетът за приложни науки в Берлин (SRH).
В първия ден на събитието се проведе и специален
панел по енергийна и индустриална сигурност, ръководен от д-р Дитер Флемиг, с встъпителни думи на
изпълнителния директор на Средногорие Мед Индустриален Клъстер Николай Минков. В панела презентации направиха ас. Атанас Георгиев от Стопански факултет на СУ, Константин Делисивков – изп. директор на БФИЕК, Петя Василева и Мария Щепанкова от ЧЕЗ България.

При откриването на конференцията проф. Йоаким Швалбах от
Хумболтовия университет в Берлин изнесе своя доклад на тема
„Устойчивост и иновации”. Проф. Швалбах ръководи и специална
докторантска сесия във втория ден на конференцията.

[ НОЕМВРИ 2013 ] SHARED VALUES 21

Shared Values стр. 22

ПРЕДСТАВЯНЕ

Ние сме лаборатория,
отворена към всички
Сашка Кожухарова, Изп. директор на „Евротест-Контрол“ ЕАД

Пазар
На българския пазар
няма друга такава
крупна лаборатория,
затова се чувстваме
лидери

оспожо Кожухарова, представете
дейността на „Евротест-Контрол“ пред нашите
читатели.
„Евротест - Контрол“ е лаборатория, създадена преди
близо 50 години, през 1965 г. като част от бившия Комитет по геология и минерални ресурси. И до ден днешен работи в областта на лабораторните изследвания,
като представлява най-голямата лаборатория на Балканския полуостров за геоложки изпитвания.
Работим с високи темпове на дейност, като с качеството сме създали добро име на фирмата. Персоналът ни е
90 човека, което е голяма бройка за една лаборатория.
На българския пазар няма друга такава крупна лаборатория, затова се чувстваме лидери.
Какви са отговорностите,
които идват с тази лидерска позиция?
В нашата дейност трябва да си много морален и прецизен, за да продължиш да работиш. Често в наши ръце са проекти и инвестиции за милиони евро. Ако не си
свършиш работата точно и вярно, можеш да провалиш
не един, а много големи проекти. Затова винаги прилагаме строга система за контрол на анализа. Най-голямото признание дойде от щатска компания, която ни определи като „лаборатория, обърната към клиента, а не
търговска лаборатория“.
Само в България ли е съсредоточена
вашата дейност?
През 2000 г. дружеството бе приватизирано и търсим клиенти, както всички останали компании на пазара. Последните години клиентите ни основно бяха чуждестранни фирми, извършващи геоложки проучвания на
територията на България. Поради икономическата криза и влошения бизнес климат чуждите фирми мигрираха
към Македония, Сърбия и Северна Турция, но останаха
наши клиенти. Мога да кажа, че около 60 % от дейността на „Евротест-Проект“ е насочена към тези фирми. До
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1996 г. имахме звено за нефт и газ, което се занимаваше приоритетно с големия обем проучвания – край Плевен и в Черноморския шелф например. След това тази
дейност затихна, но предвид подновения интерес към
проучването за газ и нефт в Черно море, ние се подготвяме за възстановяването на тази дейност.
Кои са основните партньори на вашата
компания в района на Средногорието
и какви дейности извършвате с тях?
„Елаците Мед“, „Асарел Медет“, „Челопеч Майнинг“ и
„Каолин“ са само част от клиентите ни от миннодобивната индустрия в България. Включихме се в редица проекти, засягащи дейността на предприятията – например
за „Елаците“ и „Асарел“. Направихме голяма лаборатория по обогатяване за изследване на сребро, злато, мед
и др. Това е единствената такава лаборатория в страната и разрешава редица въпроси около добива на метали. Много добре работим и в охарактеризирането на
минните отпадъци. Това е един дълъг процес, който се
контролира във времето. Бяхме първите, които започнаха да се готвят за видовите анализи, които ще се изискват от новото законодателство след хармонизирането
с европейските наредби.
Направихме модел на процес за изследване поведението на минните отпадъци във времето, което показва как те се променят и как биха се отразили тези промени на околната среда. Стана модерно да се обвиняват минните компании, че са най-големите замърсители, но анализите доста устойчиво говорят тъкмо обратното. Съществуващите технологии не са големите замърсители специално за района. Други наши клиенти са
ВиК дружества в цялата страна, както и малки фирми,
извършващи собствен мониторинг на почви и води. Освен за българските минно-обогатителни предприятия,
имаме дейност и в Сърбия и Македония.
Разкажете ни за някои проекти,
които осъществявате в Средногорието.
Ние работим за цялото Средногорие - за общините, миннодобивните и обогатителни комплекси и неправителствени организации, като последните проучват основно
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ПРЕДСТАВЯНЕ

Сашка Кожухарова е родена през 1957 г. в гр. София. Завършва висше образование през
1982 г. в СУ „Климент Охридски“, „Геолого-географски факултет“, специалност геологгеохимик. Професионалната си кариера започва като геолог в „Предприятие за лабораторни
геоложки изследвания“ към КГМР. Член е на УС на Българската Минно-геоложка -камара и
член на Българското геологическо дружество. Семейна е, с две деца.

Регион
Средногорието е
българският регион,
който сме проучили
най-добре

в областта на екологията. В този смисъл, ние сме лаборатория, отворена към всички, понеже сме независими.
Направили сме едни от най-пространните проучвания
за Средногорието, няма друг регион в България, който
да сме изследвали толкова подробно. В момента работим по три проекта за „Елаците“ – екологична оценка на
води, почви и растения, в т.ч. и радиологични показатели, на терени, които ще се използват за биоземеделие и
животновъдство. Извършваме мониторинг на водите за
„Асарел Медет“ и на води и почви за „Челопеч Майнинг“,
работим и за „Аурубис“. За две НПО изследваме техни
проби. Работим и за „Еко Медет“, които управляват Медетското находище, което се смята за голям замърсител
в региона. Работим и за общините Оборище и Челопеч с
цел изследване на почвите и замърсяването
Има ли достатъчно специалисти-геолози
в страната? Как се развиват образователните
програми в тази област?

Работим основно с Минно-геоложкият и СУ „Климент охридски“. Понякога взимаме колеги и от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Около 90 %
от младите хора, които взимаме на работа, идват при
нас по препоръка на университети. Преди това обаче
изкарват стаж при нас, за да усетят какво означава работата в лаборатория. С Българската минно-геоложка
камара (БМГК), на чийто УС аз съм член, и МГУ сме създали кариерен център, който върви успешно. Финансираме практики и материална база, защото не може
да се учи с оборудване на повече от 30 години. Трябва
бизнесът да се сближи с образованието, да покажем на
гимназиите и техникумите от какво имаме нужда, за да
няма хора, които още преди да завършат, е ясно, че няма да имат работа.
Интервюто е взе Людмила ЗЛАТЕВА
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ПРЕДСТАВЯНЕ

„Оптикс“АД
реализира „Инвестиции
в зелена индустрия“
Енергоспестяващата производствена дейност
е сред приоритетите във фирмената политика

6

млн. лв. е общият
размер на
предвидените
вложения по проекта
„Зелена индустрия“
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лед успешната развойна дейност на
„Оптикс“ под знака на програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 20072013 г., идва ред на „Зелена индустрия“ – един проект, който има амбицията да финансира бизнес намерения, свързани с развитието на екологична европейска икономика.

Проект за енергоспестяване
Въвеждането на технологии за енергоспестяване и
ограничаване на отпадъците в производствените
зони не е непозната тема за ръководството на „Оптикс“ АД. Енергоспестяващата производствена дейност е сред приоритетите във фирмената политика, като гарант за качеството на крайната продукция в различните специализирани направления е
петорно интегрираната система от стандарти - ISO
9001:2008, ISO 14001:2005, ISO/IEC 27001:2005, BS
OHSAS 18001:2007 и AQAP 2110. Умелите решения

на ръководството по отношение на оптимизацията на производствените процеси и ефективното използване на оборудване, енергия и материали са
част от високите производствени резултати, с които
„ОПТИКС“ АД печели доверието на своите партньори и клиенти . „Зелена индустрия“ е следваща крачка, която прави компанията, по пътя на своето екологично и енергоспестяващо развитие.
„ОПТИКС“ АД ще инвестира в специализираното направление „Средно- и едрогабаритна оптика“. Размерът на общо предвидените вложения е над 6 млн. лв.,
като в рамките на отпуснатите средства се планира
подмяна на основното оборудване, свързано с технологичния процес, както и внедряване на специализиран софтуерен продукт за енергиен мониторинг и мениджмънт. Утвърденият план за максимално енергоспестяване ще се прилага в реновираната със съвременни строителни технологии сграда на „ОПТИКС“ АД,
разположена в централната част на гр. Панагюрище.
Очакванията на ръководството са за спестени близо
79 % енергия на единица продукт, 534 тона емисии
СО2 годишно и рязък скок в производителността.

Shared Values стр. 25

ПРЕДСТАВЯНЕ

За компанията

Система
Оптикс АД първа в
България внедрява
успешно петорно
интегрирана система
за управление

„Оптикс“ АД е първата фирма в България и една от първите организации в Европа, внедрила успешно петорно интегрирана система за управление, включваща следните международни стандарти: ISO 9001:2008 – Управление на качеството, ISO 27001:2005 – Информационна сигурност, ISO 14001:2005 – Опазване на околната среда, AQAP 2110 – Военен стандарт на NATO, OHSAS
18001:2007 – Здравословни и безопасни условия
на труд. „ОПТИКС“ АД е една от първите компании
в България със сертификация в съответствие с натовския стандарт AQAP 2110. Фирмата има присвоен
NCAGE код 0001BU на производител/търговец в кодификационната система на НАТО.

ране и реализиране на прототипи до серийно производство на елементи, възли и уреди. Производството отговаря на всички изисквания на европейските и световните стандарти – DIN, MIL, ISO, BS.
Съвременният дизайн, ергономичността и високите
технически характеристики на изделията произвеждани от „ОПТИКС“ АД са съпоставими с най-добрите
световни образци и предизвикват основателен интерес от страна на водещи фирми в оптичния, медицинския и отбранителния браншове.Внедрена е
CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и тестване на изделията в единна електронна среда. Фирмата е интегрирала и ERP – система
за бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива – доставки, производство, продажби,
финанси и счетоводство.

Създадена през 1998 г. като 100 % частно дружество, “Оптикс” АД е специализирана в конструирането и производството на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно
и гражданско предназначение. Като прилага компетентно съвременните технологии, „Оптикс“ АД извършва целия производствен процес – от проекти-

Със своя широк спектър на конструктивни и производствени възможности в областта на оптичните
технологии, фината механика и цялостното интегриране на системи, компанията е достоен и желан
партньор в различни високотехнологични проекти.
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ПРЕДСТАВЯНЕ

С ПЧП реализираме
проекти с голямо
обществено значение
Иван Евстатиев, кмет на Община Стрелча

ПЧП
Използваме
публично-частно
партньорство основно
в инфраструктурата,
здравеопазването и
туризма
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осподин Евстатиев, какво е настоящото
ниво на публично-частното партньорство
(ПЧП) в Община Стрелча? По какво проекти си
сътрудничите с бизнеса?
Самият закон за ПЧП е сравнително нов и няма голяма практика по неговата реализация, но ние бяхме първата община, която прие наредба за ПЧП
още преди да се появи законът. В Община Стрелча работим в практически план по инфраструктурни проекти, най-вече улици и тротоарни пространства. Например с г-н Иван Ильов, един от сериозните бизнесмени от Стрелча, обновихме настилката на няколко улици. Общината пое ангажимент да
осигури материалите, а г-н Ильов пое разходите по
наемането на строители и извършването на ремонта. Имаме амбицията с новия бюджет през 2014 г.
да предоставим възможност на гражданите да обновят улиците пред техните домове или търговски
обекти с материали, осигурени от Общината. Практиката пожъна добър обществен отзив.

Успява ли законовата рамка да подпомогне
използването на ПЧП?
Искаме да използваме всички предимства на ПЧП,
но се оказва, че животът и практиката са много
по-богати, отколкото са фиксираните нормативни документи. Всяко ново законодателство винаги има неудачи, които трябва да се запълват с
времето. Смятам, че в закона има много формални условия относно обединяването и ползването
на предимствата от партньорите в ПЧП. Процентното участие на всяка страна е твърде фиксирана. Партньорите трябва да са наистина партньори, да имат повече свобода, а не да има монополизъм на едната страна, какъвто е често случаят при участие на държавата в подобни проекти.
Трябва да се облекчат без отлагане самите процедури за партниране. Както по закона за чуждестранните инвестиции, перспективни ПЧП трябва да бъдат освободени от данък печалба поне
за първите пет години на проекта, за да има стимул за осъществяването му. Често при ПЧП в началото няма печалба, инвеститорите ще видят
смисъл в начинанието.

Shared Values стр. 27

ПРЕДСТАВЯНЕ

Регион
Със Средногорие
Мед Индустриален
Клъстер искаме
да възобновим
професионалното
образование в
региона

Иван Евстатиев е роден на 3 март 1958 г. в гр. Стрелча. Завършил е СУ „Св. Климент
Охридски”, специалност „Право” през 1982 г., след което защитава докторска дисертация
в Руската академия за управление към Президента на Руската федерация в Москва.
През годините е бил прокурор в Пазарджишката районна прокуратура, директор на
представителството на руско- шведското съвместно предприятие „Техноферм инженеринг”
в Пловдив и адвокат в Пазарджишката адвокатска колегия. Между 2009 и 2011 г. е бил
висш дипломат в Посолството на Р България в Монголия. Иван Евстатиев е кмет на Община
Пазарджик от 2003 до 2007 г. От 4 ноември 2011 г. година до настоящия момент е Кмет на
Община Стрелча. Женен е, с две деца.
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ПРЕДСТАВЯНЕ

Енергия
Има планове и
в областта на
производство
на енергия от
предприятията в
Клъстера

Как местната индустрия може да се включи
в повече инициативи за подобряване на
публичната среда?
Ние сме курорт с национално значение от 1969 г.
Чрез ПЧП един от нашите санаториуми - „Роза“, се
сдоби с нов минерален басейн. В резултат е балнеосанаториумът с най-голяма посещаемост в цялата страна. Всички признават, че за година и половина в Стрелча има голямо раздвижване и в инфраструктурата, и в сметосъбирането и почистването. Организираме на всеки 3 - 4 месеца акции с
гражданско участие по почистването на града, като Общината създава организация за извозването
на отпадъците. Няма много фирми с възможност за
голямо ПЧП, но търсим такива инвеститори. Имаме
план за туристическа база на общинска земя, за чието обновяване търсим инвеститор с възможност за
участие в съвместно дружество със споделени дялове на паритетни начала.
Стрелча има голямо предимство, защото има право на 25-годишно безвъзмездно ползване на минералните извори на територията на общината. По тази линия също направихме ПЧП за медицински център с частно финансиране – социален проект с голямо значение. На същия принцип в поликлиниката
се разкриват и стоматологични кабинети.
Как се осъществява сътрудничеството ви със
Средногорие Мед Индустриален Клъстер и по
какви проекти работите заедно?

28 SHARED VALUES [ НОЕМВРИ 2013 ]

По отношение на Средногорие Мед Индустриален
Клъстер, в който Общината е съучредител, работим за гарантиране на поминъка в региона, защото
безработицата и недостигът на кадри според пазарната конюктура остават проблем. Младите поколения не са подготвени. Съвместните ни усилия
с Клъстера са да се осигури практическа насоченост и обучение на необходимите за предприятията и общините кадри. Имаме амбицията да се възстановят специализираните техникуми по минно дело в Пирдоп и Панагюрище. Обсъждали сме евентуалното разкриване на гимназия по археология,
тъй като имаме над 260 могили в района и множество находки, включително свързани с панагюрското златно съкровище.
Има планове и в областта на производство на
енергия от предприятията в Клъстера, за да се облекчат разходите им за електроенергия, но за това трябва да се създаде отделно обединение. 33 %
от производствата на наша територия са от тази
крупна индустрия, затова се говори и за изграждане на газопреносна мрежа за индустрията, а на покъсен етап и газоснабдяване за бита. Потребността
на предприятията и съответните общини ще могат
да се попълват чрез местни кадри, ще се създадат
и нови работни места.
Интервюто е взе Людмила ЗЛАТЕВА

Shared Values стр. 29

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

С грижа за
околната среда
Дънди Прешъс Металс Челопеч

Рекултивация
От 1954 г. в Рудник
„Челопеч“ се добива
руда, а през 2004 г.
стартира програма
за рекултивация на
терени

рудник „Челопеч“ се добива руда от
1954 г. През 2004 г., за първи път през 50-годишната история на рудника, Дънди Прешъс Металс Челопеч стартира програма за рекултивиране на терени, нарушени от минала минна дейност.
В продължение на над 40 години, десетки декари с разрушени и полуразрушени сгради са загрозявали пейзажа, способствали са за ерозирането на стръмните планински склонове; добивният минен метод – подетажно обрушаване, прилаган до 2005 г., е провокирал обемни пропадания
на повърхността, увреждащи околната среда и застрашаващи здравето и безопасността на хората.

В следствие от дългогодишната дейност на рудника са се натрупали огромни количества стерилна скална маса, съхранявана на открито и причиняваща образуването на кисели води и влошаване качеството на повърхностните води в района.
Тези обстоятелства от миналото и ангажиментът на
Дънди Прешъс Металс Челопеч (по това време Челопеч Майнинг) към осигуряване на рудодобив, съответстващ на най-добрите световни практики, наложиха изготвянето на проекти, които да оценят и
анализират обстановката и да предложат най-добрите мерки за възстановяване на околната среда
и последваща грижа.
В началото на 2004 г. Научно-изследователския
сектор (НИС) към Лесотехнически университет изработи проект за „Рекултивация на нарушени терени
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

от производствената дейност на находище „Челопеч“ в два етапа:
 Етап I – рекултивация на терени в североизточната част на производствената площадка, вкл.
на терени под стари сгради;
 Етап ІI – рекултивация на насипище за стерилни
скални маси и повърхностно пропадане с обем
80 000 куб. м.
Основната цел на проектите е максималното възвръщане на терените към първоначалното им естествено състояние и засаждане на дървесни и
храстови видове, типични за района, което ще позволи запазване и възстановяване на хабитатите на
различни животински и орнитологични видове.
Първият етап стартира в края на 2004 г. Извършена е техническа рекултивация, която обхваща дейности по разрушаване на стари сгради, преоткосиране на терени, варуване, полагане на глина и почвени материали. Общо 25 дка площи са рекултивирани, като са затревени с подходящи за условията тревни смески и залесени с над 20 000 коренни
дървесни и храстови видове.

2005
През 2005 г. започна
вторият етап на
рекултивационния
проект
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Вторият етап на рекултивационния проект започна
през пролетта на 2005 г. Извършена е техническа
рекултивация – запълване на повърхностно пропадане, преоткосиране на съществуващото насипище
за скална маса, варуване, полагане на геомрежа и
укрепване на стръмните склонове около вентилационен шахтов комплекс „Запад“, както и полагане
на глина и почвени материали върху терени с обща
площ от 79 дка. През пролетта на 2008 г. е извършена биологична рекултивация, включваща дей-

ности като торене, затревяване, засаждане на над
70 000 дървесни и храстови видове. Подобни дейности по рекултивация на нарушени терени са препоръчани като „Най-добри налични техники за управление на хвостохранилища и отпадъци от скални маси от дейности за добив“ (BREF code „MTWR“).
Етап III започва през 2010 г. Дружеството стартира осъществяването на проект за „Рекултивация на
нарушени терени от производствената дейност на
находище „Челопеч“. Този етап включва дейности
по рекултивация на терени в близост до бул. „Мургана“ в Челопеч и в района на вентилационен шахтов комплекс „Изток“. В рамките на 2010 г. приключи осъществяването на техническата рекултивация (преоткосиране на съществуващото насипище за скална маса, варуване, полагане на глина и
почвени материали върху терени с обща площ от
4 дка, полагане на габиони за укрепване на склоноветe по поречието на р. Воздол), като през пролетта на 2011 г. е осъществена биологичната част
от проекта (торене, затревяване, засаждането на
2100 дървесни видове). През есента на същата година бяха извършени и първите отгледни грижи за
терените.
През 2010 г. е разработен и осъществен проект
за изграждане на буферна зона с консервационна значимост в района на село Чавдар, югозападно от хвостохранилището на Дружеството за депониране на отпадъка от преработката на руда. На
площ от 35 дка са засадени 25 320 едногодишни
церови фиданки. Междувременно Дънди Прешъс
Металс Челопеч организира съвместни инициативи
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 Подобри се състоянието на значими за местните общини терени – района около вододайната
зона на село Челопеч, опожарен в миналото; района в северозападната част на Челопеч (преди
насипище от скални маси) и т.н.
 Намалени са прахо-газовите емисии, генерирани
от дейността на дружеството;
 Създават се допълнителни възможности за ангажираност на младото поколение в дейности по
опазване на околната среда;
 Осигуряват се възможности за съвместни проекти с местната общественост, институции и организации;
След придобиването на активите на рудник „Челопеч“ и обогатителната фабрика от Дънди Прешъс
Металс Челопеч, инвестициите от над 300 млн. лв.
имат положително отражение върху околната среда.

Възстановяване
220 декара
е общата площ на
възстановените
и рекултивирани
терени от
дружеството
в периода
2004-2013 г.

със служителите и местната общественост, насочени към подобряване на околната среда – мероприятия по залесяване, почистване, облагородяване на
терени и др. Дружеството е инициатор и на редица
екологични инициативи за повишаване на информираността и отговорното отношение към природата на учениците от региона.
Дънди Прешъс Металс Челопеч финансира дейностите по рекултивационните мероприятия – от
изработването на проекта за рекултивация, през
всички етапи по проекта, и последващата грижа за
терените. Средствата, необходими за изпълнението на рекултивационните дейности, са гарантирани
от фонд за закриване и рекултивация (доверителна сметка), който се захранва през годините на експлоатация от приходите на дружеството. Към момента средствата, изразходвани за изпълнение на
описаните по-горе проекти за рекултивация, надхвърлят 2 милиона лева, а направените инвестиции
от Дружеството от 2004 г. до 2013 г. за подобряване на околната среда са над 17 милиона лева.
Общата площ на възстановените и рекултивирани
терени от дружеството в периода 2004-2013 година е 22 хектара (220 декара). С изпълнените рекултивационни проекти бяха постигнати следните
резултати:
 Значително се подобри ландшафтът и състоянието на компонентите на околната среда в
близост до минно-добивното предприятие и
околните селища – възстановени и рекултивирани са терени, нарушени от минала минна дейност.

През 2005 г. е заменена системата за добив на руда от находище „Челопеч“. Прилаганата до тогава
система за добив с подетажно обрушаване, причина за голяма част от повърхностните пропадания, е заменена с камерна система с последващо
запълнение. Съвременният метод, чието приложение е значително по-скъпо, осигурява стабилност
на скалния масив. Рекултивацията, извършена от
дружеството, възстанови терените до степен наподобяваща естествения ландшафт. При системата
на подетажно обрушаване отработените пространства над добивните участъци частично се запълват
вследствие на естествен процес на самообрушаване на околния масив, като добивът се осъществява
отгоре надолу. Околният масив над и около работните подетажи се сляга встрани от добивните ветрила под специален ъгъл. Ето защо, с напредването на добива към по-долните подетажи, пропаданията на повърхността се увеличават. Тази система на разработване води до редица последствия
като обедняване на рудата (т.е. намалява средното
метално съдържание), образуване на повърхностни пропадания, обособяване на табани за стерилна
скална маса на повърхността и др.
Камерната система за добив с последващо запълване на иззетите минни пространства е препоръчана като най-добра налична техника и се прилага в
световен мащаб. Тази иновативна система позволява по-ефективен добив на руда, като същевременно се намаляват значително негативните въздействия върху околната среда и подземните недра.
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Индустриалната
симбиоза взима
пример от природата
Иън Хъмфрис, оперативен директор на
Програмата за национална индустриална
симбиоза, Великобритания

Иън Хъмфрис има опит като мениджър операции и опазване на околната среда.
Откакто завършва университета в Шефилд, има 17-годишен опит в хранителновкусовата промишленост. Той е и квалифициран старши одитор по околната среда.
Към NISP се присъединява през 2007 г., като към момента ръководи стратегията и
операциите по доставките на мрежата във Великобритания. Той е и консултант по
проект на NISP в залива на Искендерун, Турция, финансиран от ВР. Иън Хъмфрис
бе сред лекторите на Трети форум „Заедно за устойчиво индустриално бъдеще“,
провел се на 17 октомври, 2013 г. Домакин на събитието бе „Аурубис България“.

Растеж
Индустриалната
симбиоза генерира
растеж, стабилност и
нови работни места

32 SHARED VALUES [ НОЕМВРИ 2013 ]

осподин Хъмфрис, какво стои зад
термина „индустриална симбиоза“? В какви
сфери на икономиката е приложима тя?
Индустриалната симбиоза се взима пример от природата, където под симбиоза се разбира взаимно
изгодно съжителство между два различни организма. В индустрията това намира изражение, когато успеем да убедим две напълно различни производства да обменят неоползотворените си ресурси в полза на общ интерес, обикновено финансов
и/или екологичен. Така, че индустриалната симбиоза е взаимен и изгоден обмен на ресурси. Тя може да бъде приложена в много различни икономически сектори и дейности. В началото програмата
стана толкова популярна във Великобритания, защото свърза много различни бизнеси, които не подозираха, че могат да извлекат ползи от съвместна работа. Един пример – Michelin, които се стараят

да постигнат 0 % отпадъци, все още имаха неразрешен проблем с гумата. Така, нарязана от специално наета трета компания, гумата отиде за ново трасе на направляваните автобуси в Кеймбридж, вместо за целта да се използва чакъл. Така че, много
бързо се формират връзки, в които отпадъкът на
един е материал за производството или дейността на друг. Обикновено компания от хранителната индустрия няма ежедневни допирни точки с автопроизводителите или един циментов завод, което
предоставя възможност да се използват неоткрити
възможности за бизнес.
Как се появи Националната програма за
индустриална симбиоза на Острова и кои са
участниците в процесите?
Националната програма за индустриална симбиоза
(NISP) започна през 2003 в регион Уест Мидландс
с финансиране от местните власти и частни бюджети за корпоративна социална отговорност. Veolia
например предостави средства за създаването
на малка мрежа в региона, където индустрията е
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

В момента водим
разговори с
Европейската
комисия за
създаването на
европейска мрежа

много концентрирана. Местната управа се заинтересува от проекта, понеже задачата й е да запази
и увеличи работните места, както и да върви към
устойчива икономика. Чрез индустриалната симбиоза става точно това – генерира се растеж, стабилност и нови работни места. Отпадъците и страничните продукти от едни предприятия отиват за производството на други. В повечето случаи за суровината се заплаща, тоест бизнесът реализира ненабелязани досега продажби и си осигурява суровини на много по-изгодни цени.

Европа
Ако системата се
осъществи в Европа,
за 5 години могат
бъдат спестени 7
млрд. евро и 281
млн. т отпадъци

Само за Великобритания от 2005 г. до момента участниците са спестили 214,25 млн. паунда от
разходите си, а близо 9,5 млн. тона отпадъци не са
отишли на сметището. Ако системата се приложи за
Европа, това означава спестени поне 7 млрд. евро
и 281 млн. тона отпадъци по-малко в сметищата
за период от 5 години. Британското правителство
също финансира програмата, но постепенно средствата намаляват. Сега ние (International Synergies,
компанията зад NISP, б.р.) търсим начин да преми-

нем към търговски модел на програмата. Тоест,
участниците в мрежата да започнат да заплащат
за тази услуга, като ни позволят да вземем малък
процент от печалбите, които реализират от обмена,
за да покрием разходите си. Има известно нежелание от страна на участниците, тъй като досега програмата беше напълно безплатна.
Програмата се е разраснала и във
Великобритания, и в други страни по света.
Възможен ли е такъв обмен на ресурси на
международно ниво?
Програмата наистина се разрасна много. Във Великобритания работата се координира от Бирмингам, но имаме хора на място, чиято цел е да
опознаят индустрията в техния регион. Така бързо
идентифицираме неизползваните бизнес възможности. Чрез национална координация можем да
прехвърлим една успешна практика от Уест Мидландс в подобни условия в Шотландия, Уелс или
друго място.
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

WƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂůů
ƐƚĂŐĞƐŽĨ
ƐǇŶĞƌŐǇ

Международният обмен на ресурси обаче е посложен. В момента водим разговори с Европейската комисия за създаването на европейска мрежа, като се опитваме да представим ползите от използването на суровини и продукти, вместо те да
отидат на сметищата. За целта обаче трябва да се
изготви законодателство, което да улесни транспортирането на такива материали от една страна в друга. Но близостта на източника и приемника си остава важна. Наскоро например идентифицирахме възможен обмен между Белгия и Великобритания.

България
В България много
компании вече са
установили своя
индустриална
симбиоза

34 SHARED VALUES [ НОЕМВРИ 2013 ]

Спечели ли вашата програма признание и
отговаря ли на политиките на национално и
международно ниво?
Да, признанието идва след години упорит труд. Ние
сме малка компания, чийто глас тепърва започва да
се чува. През 2010 г. NISP бе сред 20 избрани революционни зелени практики от WWF, а според ОИСР
програмата е отличен пример за систематична иновация за зелен растеж. През 2011 г. ЕК също ни отличи като най-ефективната ресурсна практика сред
120 такива от цял свят. Считам за голямо постижение и факта, че нашата малка компания ще има достъп и до платформа като Global Green Forum, който се провежда в Копенхаген в края на октомври.
Там големите индустрии като Shell, BP и Coca Cola

обсъждат как да управляват бизнеса си устойчиво и
ние ще можем да се включим в тази дискусия.
Планирате ли сътрудничество с български
компании и създаването на индустриална
симбиоза в България?
Това е първото ни посещение в България и е рано
да се говори в такива подробности. Искаме да популяризираме индустриалната симбиоза и да споделим добри наши практики от Румъния и Унгария и
да очертаем възможните обмени с България. Вашата страна също може да се свърже с Турция, която е
може би най-подходяща в случая за такива обмени.
Работим за международни мрежи, но създаването
на национална такава е много важно. В България и
не само много компании са в един вид индустриална
симбиоза без да го осъзнават. Такъв е примера на
„Аурубис“, които използват серния диоксид от производството на мед за производство на сярна киселина, която в последствие използват и продават. Подобна практика ни напомня, че ресурсите не са безкрайни, а цените им скачат често. Безкрайният растеж е възможен само на теория, но задържането на
материалите във веригата на стойността и икономиката възможно най-дълго е реално изпълнима цел.
Интервюто е взе Людмила ЗЛАТЕВА
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Асарел-Медет реализира
екологичен проект за 5 млн. лв.
С проекта на практика завършва етапът на техническата рекултивация,
а теренът са подготвя за „биологична рекултивация“

Проект
В реализацията на
проекта са използвани най-добрите
световни практики,
а разработката е на
учени и експерти от
„Нипроруда“ АД

ов проект на стойност 5 млн. лв. стартира
в Средногорието. Проектът „Техническа и биологична рекултивация на Окисното насипище” на „АсарелМедет“ АД” предвижда цялостна рекултивация на отработените откоси на насипището и обхваща западната, южната и нерекултивираните площи в източната му част. В реализацията на проекта са използвани най-добрите световни практики, а разработката е
на учени и експерти от „Нипроруда“ АД. Уникалното в
случая е, че рекултивацията се реализира в действащо съоръжение за минни отпадъци. Инвестицията е
със собствени средства, които са планирани в екологичната програма на дружеството за 2013 и 2014 г.
Според одобрения работен проект, рекултивацията се реализира в няколко етапа. Първият от тях е
подравняване на терена. Върху подготвените площи се полага пласт от трошен камък и чакъл. Върху
този пласт се разстила ръчно специално геотекстилно покритие тип Draintube 450 FT 0,5 D20, с якост на
опън до 15 kN/m, което е използвано от редица водещи световни компании при рекултивация на депа
за минни отпадъци. Краят на всяка ивица от геотекстилното покритие влиза в отводнително съоръже-

ние. Върху геотекстилната основа се полага следващ
пласт от почвен материал с дебелина 25 сантиметра.
Този пласт се покрива със специална геомрежа, която създава стабилност и спира ерозионните процеси.
С това на практика завършва етапът на техническата рекултивация, а теренът са подготвя за „биологична рекултивация“, която предвижда затревяване
и залесяване на терените. Тези екологични дейности
ще бъдат завършени през 2014 г. Терените ще бъдат затревени със специални тревни смески, близки
по характеристики до естествено разпространените
тревни местообитания в района. През пролетта върху
същите терени ще бъдат засадени над 6000 фиданки от дървесни и храстови видове, характерни за този район на Средна гора.
Глобалната цел на този проект е възстановяване на
характеристиките на ландшафта, цялостна рекултивация на съоръжението и постигане на най-високи
нива на екологична сигурност. С поредната мащабна
инвестиция финансовото изражение на програмите
за опазване на околната среда след приватизацията
на дружеството надхвърля сумата от 70 милиона лева, съобщиха от отдел „Екология“ на „Асарел-Медет”.
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ИНДУСТРИЯ, КЛЪСТЕРИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

България е
недооценена като
място за бизнес
и инвестиции
Васил Кънев, бивш Вицепрезидент за Източна Европа
на Ideal Standard International (2001-2011 г.)

Европа
Ние имахме волята
да сме по-други,
да погледнем понапред в Европа,
към по-далечното
бъдеще
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осподин Кънев, кои са основните „споделени ценности” в съвременния бизнес? Каква трябва да е ролята на индустрията в нашето общество?
Започвам с думи на благодарност за този изключително уместен за времето и ситуацията у нас
въпрос. Намирам го като предложение за открита дискусия, за споделяне на мисли относно развитието на бизнеса и икономиката в България, за
„споделяне на ценности“ в съвременния бизнес от
хора, които могат да кажат това. Сигурно ще има
различни виждания – и по-глобални, и по-детайлни, но за мен, изхождайки от опита ми, разбира се,
бих откроил следните:

 Привличане на външни инвестиции чрез подходящи форми на сътрудничество с водещи и
прогресиращи европейски и световни бизнес
организации;
 Създаване на необходимите условия, така че
външни инвеститори да желаят допълнителни инвестиции у нас, да участват пълноценно в
работата на местните структури и на страната,
развитие и обучение на експерти и др., т.е да
приемат България като привлекателно място за
инвестиции и развитие на тях самите;
 Анализ и контакт с българи, развили се във водещи европейски и световни компании и страни
с цел да се върнат и пренесат своя опит у нас;
 Програма и политика за развитие на малкия и
среден бизнес у нас;
 Чрез предните и други решения да достигнем
намаляване до възможния минимум на безработицата у нас;
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ИНДУСТРИЯ, КЛЪСТЕРИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Васил Кънев е роден на 11 юли 1947 г. в Севлиево. Кариерата му започва през 1972 г., когато
постъпва на работа в предприятието „Стоян Бъчваров”. Преди това прекарва 18 месеца в
казармата, след което през 1970 г. се дипломира като инженер от Техническия университет
в София, тогава ВМЕИ „Ленин“. Години наред Васил Кънев е ръководител на Базата за
развитие в предприятието, а през 1990 г. става директор на „Видима”, както прекръстват
завода за производство на санитарна арматура. По съвместна инициатива през 1992 г. е
създадено смесено предприятие между „Американ Стандарт” и българското дружество. Кънев
го ръководи до 2001 г., а от 2001 г. до края на 2011 г. е Вицепрезидент за Източна Европа
за Ideal Standard International. Председател е на борда на „Идеал Стандарт – Видима” АД,
IS Полша, АМСТАН хотели, Футболен клуб „Видима Раковски” до 30.07.2012 г. От февруари
2011 до юли 2012 г. е първи изпълнителен директор и председател на Борда на директорите
на обединената компания „Идеал Стандарт – Видима” АД. През 2000 г. е избран за почетен
гражданин на Севлиево. Носител е на приза „Мистър Икономика” за 2000 г. и е класиран на
второ място през 2002 г. за същия приз. Носител е и на други вътрешни и външни награди в
областта на бизнеса. През 2012 г. отново е номиниран за престижния приз „Мистър Икономика”.
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ИНДУСТРИЯ, КЛЪСТЕРИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Бизнес
Всички инвеститори
се нуждаят от широк
бизнес хоризонт,
за да увеличават
инвестициите си

 Изграждане – анализ, обучение и развитие на
експерти на всички нива, които да направят
възможни горепосочените цели;
 Залагане на развитие на основата на иновативни решения, креативни, но и опитни ръководители и специалисти.
Разбира се има и други ценности за споделяне, но
съм убеден, че ако изградим правилна бизнес политика, условия за външни инвестиции и заложим
и привлечем уважавани професионалисти, ще постигнем желания успех. Това означава да осигурим водещата роля на индустрията в нашето общество, да гарантираме ресурси за разумни политики в здравеопазване, образование, спорт, инфраструктура и др. Това означава правилна, разумна политика за попълване на хазната, за да
осигурим нормално развитие и съществуване на
всички, да направим България привлекателно
място за всички българи – основна цел и ценност
на нашето време.
Кои бяха най- важните предпоставки за
постигането на такъв значим успех с „Видима”
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и за промяната на цялостната социална и
бизнес среда в района на Севлиево?
Опитвали сме не един път да отговорим на този
въпрос, вътрешни и външни анализатори също се
опитваха да намерят правилния отговор. Не е лесно – отговорът е комплексен и многостранен, но
все пак има нещо обединяващо. Това беше нашето
желание да научим един нов начин за правене на
бизнес – това ни отличи между многото кандидати за привличане на инвестиции както у нас, така
и в Европа. Ние имахме волята да сме по-други, да
погледнем по-напред в Европа, към по-далечното
бъдеще и получихме уникалния шанс да ни бъде
предложено създаване на смесено дружество от
всепризната световна компания. Проявихме адаптивност, гъвкавост, професионализъм, съчетани с
Европейско виждане в бъдещето – всичко това демонстрирахме през бурния период в края на 80-те
и началото на 90-те години. Това убеди American
Standard да дойде и инвестира в Севлиево. Още
по-голям успех е, че те се убедиха в правилното
решение и инвестираха допълнително в нови три
завода, в хотел, в логистичен център – сега Севлиево е най-големия производствено-логистичен
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Решаващо значение
имаше eдинството
между политиката на
фирмата и политиката на
Община Севлиево

център в Европа. През годините оттогава ние непрекъснато демонстрирахме нашата ангажираност
към клиентите, към качеството, към търговската
марка, демонстрирайки лоялността към ценностите на компанията доказвайки нашия принос за това компанията да има водещо място в сан-техническия бизнес на световно ниво.

Политика
Изградихме политика
на съпричастност на
инвеститорите към
локални въпроси

Как успяхте да убедите „Американ Стандарт”
да инвестира в България? Кои са основните
стимули за привличането на стратегически инвеститори от такъв мащаб?
С лоялност и професионализъм, с положително
отношение на цялата Община – хора и ръководство към най-голямата и най-ефективната инвестиция в България по това време. Всички инвеститори се нуждаят от широк бизнес хоризонт, за
да увеличават инвестициите си непрекъснато. Това направи и IS-Vidima през годините – заедно с
ръководството на Община Севлиево, с цялата общественост, създаде най-добри условия за инвестиране за Американ Стандарт в Севлиево и България. Наистина дълго време ще стои този открит
въпрос – как убедихме American Standard да ин-

вестира в Севлиево. Точна рецепта няма. Но погледнато сега, след 21 години, два основни момента се оказват решаващи – eдинство между политиката на фирмата и политиката на Община Севлиево, както и присъствието на ръководен екип
с воля и професионализъм, убедеността на целия състав за тази революционна промяна за това време.
Като добавим максимална прозрачност и почтеност към обществеността, към хората, които ще
имат допир до инвестициите; спазване на европейските норми и условия на труд, околна среда, съвместна дългосрочна стратегия, обучение и
развитие на пазари, следвайки европейските критерии – вече се доближават до същността на успеха. Изградихме политика на съпричастност на
инвеститорите към локални въпроси – образование, здравеопазване, инфраструктура и други социални въпроси, т.е балансиран подход при инвеститора и за региона. Съумяхме да намерим найдобрата пропорция между бизнес подхода и човешкия подход. Инвеститорът търси точно това
– да бъде приет, да вижда къде са инвестирани
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Партньорство
Инвеститорите се
нуждаят от общинско, регионално
или национално
партниране, от
партньорство с
цялата общественост

средства и в крайна сметка да вижда подобряване на резултатите и обещаващо бъдеще – така беше и при Американ Стандарт и за Vidima-Севлиево и България.
Защо успешните истории като тази на
„Видима” са все още много малко в България?
Какво трябва да се промени?
Трудно е да се отговори. Мисля, че вече не са толкова малко, имайки предвид ресурсите, пазара на
труда в България и др. Но все пак за мен е въпрос
на манталитет, професионализъм, правилна концепция, отборна работа, персонална отговорност,
много работа и бизнес нюх в партньорството. Точно това трябва да се промени – основно манталитета, а това ще стане от хора, които са живели и
доказали себе си в другия, по-напредналия свят –
колкото и да не ни се признава. Трябва да има помалко партийност и синдикализъм, да има повече
професионализъм, убеденост в каузата, стремеж
към доказване в Европа и нагласа за много, много
работа и непрекъснато обучение и развитие. И нещата ще станат.
Кои са най-важните партньори за едно
индустриално предприятие и как може
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да бъдат привлечени към каузата на
„споделените ценности”?
Нормалните партньори на всяко индустриално
предприятие са неговите доставчици и клиенти,
без да забравяме колектива от работници, специалисти и ръководство. Но когато се касае за
инвестиции, то инвеститорите се нуждаят от широк бизнес хоризонт, за да увеличават инвестициите си непрекъснато. Те се нуждаят от общинско,
регионално или национално партниране, от партньорство с цялата общественост. Това направи ISVidima през годините заедно с Общинското ръководство, с цялата общественост – създадоха се
най-добрите условия за инвестиции от страна на
ASI. Това повлия благоприятно на социалната политика на компанията в Севлиевския регион. Това
направи възможно да се привлекат да инвестират наши стратегически доставчици. Изключително достижение, тъй като тези 9 доставчика/партньори от Европа са само и единствено тук заради
ISV. Създадоха се допълнително около 1000 работни места, т.е. създаден беше клъстер под егидата на ISV, благодарение на верния и добър бизнес подход за утвърждаване на компанията в региона и България.
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Предизвиканата
дискусия вдъхва
оптимизъм да се
утвърдят приоритетните
споделени ценности

Това го намирам за една от водещите идеи за
„споделени ценности” – наистина много навременен въпрос, води към дискусия и да се надяваме към добри решения – да привлечем възможните най- подходящи инвеститори, да създадем
възможните най-добри условия за тях, включително и екип от професионалисти, привличането им в
решение на локалните и национални проблеми и
резултатите ще дойдат. Тези въпроси вълнуват и
обикновените наши съграждани, не са нови. Отговорът е да осъзнаем, да заложим приоритети и да
намерим правилните решения.

Инвестиции
България е
недооценена като
място за бизнес
и инвестиции.
Изоставаме в
сравнение с други
държави с далеч полош бизнес климат

Какви са очакванията Ви за развитието на
бизнес-средата в България? Кога и при какви
условия може да очакваме по-висок растеж
на националната икономика?
България е недооценена като място за бизнес и
инвестиции. Изоставаме в сравнение с други държави с далеч по-лош бизнес климат. Най-често
проблемите са вътрешни – не внушаваме необходимото доверие; нямаше нужния стайлинг, често
проявявахме по-голяма доза песимизъм. Въпреки
че разполага,е с много добре подготвени професионалисти, амбициозни и лоялни работници, специалисти и ръководители – не винаги се получава.

Освен това влияе и неблагоприятното демографско развитие. Наистина, важно е да създадем условия за развитие и привличане на българите, за
да виждат смисъл да живеят и работят тук или да
живеят в чужбина, но да инвестират в България. За
да имаме растеж, трябва да се обърнем към споделените ценности. В началото – подготвени кадри и име на привлекателна дестинация за инвеститори. Оптимист съм, че това ще стане.
Въпросът е кога. Кога ще създадем необходимата бизнес среда, с повече стабилност и доверие
за вътрешните и външни инвеститори, кога страната ще стане интересно място за работа и развитие на десетките млади българи у нас и от чужбина – и други много още въпроси са открити. Но
предизвиканата дискусия вдъхва оптимизъм да
се утвърдят приоритетните ценности, да си повярваме, работим и живеем така, че те да станат
реалност.
Интервюто взе Атанас ГЕОРГИЕВ

[ НОЕМВРИ 2013 ] SHARED VALUES 41

Shared Values стр. 42

ИНДУСТРИЯ, КЛЪСТЕРИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Освободете
регулирането
от политиката
Н.Пр. Джонатан Алън, посланик
на Великобритания в България

Н. Пр. Джонатан Алън е посланик на Великобритания в България от февруари 2012 г.
Преди това е директор за региона Източна Африка и Големите Езера в британското
външно министерство. В периода 2007-2009 г. Джонатан Алън основава и ръководи
междуведомствено комуникационно звено за борба с тероризма. Между 2006-2007 г.
той е заместник-директор в Международния отдел на Министерството на вътрешните
работи на Великобритания с ресор присъединяването на България и Румъния към ЕС.
Началото на кариерата на посланик Алън е в областта на европейската интеграция, като
това включва мисии в Кипър и Брюксел. В Брюксел той е говорител на правителството,
което съвпада с британското председателство на ЕС през 2005 г. Джонатан Алън
завършва История в Кеймбридж. Женен е за Елизабет Патришия, имат едно дете.

Бизнес
България е
привлекателно
място за бизнес
за британските
компании
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аше Превъзходителство, как
оценявате инвестиционната ситуация
в България и кои са секторите, които
британските компании разглеждат за свои
бъдещи инвестиции?
България е привлекателно място за бизнес за британските компании – част от общия пазар на ЕС, с
отлични макроикономически условия, признаци на
устойчиво икономическо възстановяване, големи
инфраструктурни проекти с финансиране от европейски фондове, както и много по-достъпна за наши компании, отколкото растящите икономики в Латинска Америка и Далечния Изток. Нашето послание към британските компании е: „Елате в България
заради големите възможности и липсата на рисковете, свързани с другите растящи пазари!”. Великобритания е високо оценен партньор в България.

Двустранната търговия между нас се е утроила за
последните 10 години и е нараснала с 14 % в първата половина на 2013 г. Най-големите експортни сектори за нашите компании са напитките, лекарствата, машини, пътни превозни средства, а основните британски компании тук са GlaxoSmithKline,
Shell, Mott McDonald и Debenhams. Търговската секция в посолството, UK Trade & Investment, помага
на британските компании да развият бизнеса си в
България през годините. Тя промотира България
като място за правене на бизнес (чрез събития във
Великобритания и региона), спомага за намирането на български партньори и дистрибутори и решава проблеми с правителството. С нашата подкрепа,
марки като JCB се установиха на българския пазар.
Също така сме развълнувани от възможностите около големите инфраструктурни проекти, особено в секторите ВиК, транспорт и енергетика (ядрена и газова инфраструктура), в които британските компании имат голям опит при финансиране,
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Опит
Великобритания
има голям опит
в пътищата и ЖП
транспорта

проектиране, проектен мениджмънт и надзор, както и в специализирани услуги и технологии. Например, с подкрепата на UKTI, британската Национална
ядрена лаборатория спечели проект за геоложко
проучване на площадката за съхранение на радиоактивни отпадъци (РАО) край Козлодуй. Очакваме
да привлече още такива британски компании във
веригата на добавената стойност на важните български инфраструктурни проекти.
Транспортните услуги и инфраструктурата
също се нуждаят от значителни инвестиции
през следващите години. Има ли възможност
за партньорство и при тях?
Великобритания има голям опит в пътищата и ЖП
транспорта и нашите компании искат да си партнират с български фирми при проектите за модернизация на инфраструктурата, при което те може
да допринесат с опита си при проектирането, проектния мениджмънт и надзора. Scott Wilson и High
Point Rendell бяха ангажирани при проектирането

и надзора на Дунав мост II при Видин-Калафат, a
Pitchmastic Ltd. доставиха хидроизолациите за основен изпълнител – испанската FCC. Mott Mac Donald
имат офис в София от началото на 90-те години и
са ангажирани в редица проекти за обновяване на
пътища. WYG (White, Young and Green) бяха особено
активни при консултирането на българските общини
как да подобрят градските си транспортни системи.
Великобритания е лидер в осъществяването на ПЧП
и специфичният ни опит в строителството и експлоатацията на пътища може да бъде пренесен във вашата страна. Може да се предостави професионално консултиране и на българската ЖП администрация за подобряване на финансите и реорганизация
на дейностите в БДЖ, както и за по-нататъшна либерализация на товарните и пътническите превози.
Енергетиката и по-специално
електроенергийният и газовият сектор в
България в момента са в преход. Какви са
възможностите за инвестиции там?
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Фирми
Виждаме много
възможности
за британските
енергийни фирми
в България

Виждаме много възможности за британските енергийни фирми в България и посолството
ни играе активна роля в промотирането на тези
възможности във Великобритания. Ядреният сектор в България и в Централна и Източна Европа
има огромен потенциал. Великобритания е пионер в използването на ядрена енергетика за мирни цели и има ненадминат опит във всички аспе-
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кти на ядрената верига на добавената стойност:
от производство на ядрено гориво през удължаване на експлоатацията, затваряне на блокове и
управление на РАО. Британски компании работят
в Козлодуй от 90-те години досега – Nuvia работи с ДП РАО по планирането на извеждането от
експлоатация на малките блокове. Великобритания е глобален лидер в най-модерните ядрени

Shared Values стр. 45

ИНДУСТРИЯ, КЛЪСТЕРИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Решения
Поемането по пътя
на либерализацията
изисква и взимането
на трудни решения

изследвания и обучения. Нашата Национална ядрена лаборатория (NNL) в момента предоставя
експертизата си за новото хранилище на РАО в
Козлодуй. Очакваме да ги включим и в ядреното
бъдеще на България.
Очакваме възможности и за използване на нашия
богат опит в проучванията за петрол и газ. Британската фирма Melrose Resources в момента е единственият производител на газ от водите на Черно море, а компанията AtmosI, която специализира в геоложки проучвания, помагат за намирането на нови ресурси. Амбициозните планове за така
необходимите газови интерконектори и за разширяване на капацитети са много интересни за наши
компании, които предлагат тръби и услуги в сектора. Rolls Royce е най-голямото име в компресорните станции, а проучвателни компании като Penspen
наскоро планираха маршрута за Набуко и за IGB.
Може да се обзаложим без риск, че много от големите енергийни и инфраструктурни проекти в България ще се финансират чрез Лондонското Сити и
ще разчитат на нашия юридически и застрахователен опит. Нашите водещи университети и научни
центрове също така искат да обучават следващото
поколение български инженери и учени.

помежду си и ключовата роля на независимия регулатор е да намери правилния баланс между тях.
Регулаторът има отговорността да подкрепя разнообразен, устойчив и ценово-достъпен микс от енергийни ресурси, които да се конкурират при честни
условия. И тъй като най-сигурната, евтина и устойчива енергия е тази, която не се консумира, регулаторът има и задачата да промотира енергийната ефективност сред потребителите и енергийните
дружества. Излизането на България от настоящата криза в енергийната система трябва да започне с реформиран и достатъчно добре финансиран
регулатор. Той трябва да е отговорен, прозрачен,
фокусиран върху общите цели и напълно ангажиран с потребностите на потребителите и индустрията. Британският опит показва, че либерализацията
работи. Британските потребители могат да избират
от над 20 енергийни доставчици на цени под средните за ЕС. Това помага и за привличане на необходимите инвестиции дори в трудни времена като сегашните. През следващото десетилетие са необходими около 110 млрд. лири за рехабилитация и нова инфраструктура в нашата система и те ще дойдат от частни инвеститори, а не от британския данъкоплатец. Частните компании планират да построят 8 нови АЕЦ без публични субсидии.

Има много предизвикателства в енергийния
сектор, свързани с либерализацията,
нарастването на ВЕИ и цената на енергийните
ресурси. Кои са най-добрите поуки от
британския пазар, които може да се приложат
в България?
България може да използва три основни неща от
британския опит, за да извърши успешна реформа
и либерализация на енергийния пазар: силен регулатор, независим от политиците и индустрията,
силно политическо лидерство с визия и ясен фокус
върху практическите цели на реформата. Британският регулатор Ofgem постави три цели за нашия
пазар: енергийна сигурност, достъпност на цените и устойчивост. Тези цели може да са в конфликт

Поемането по пътя на либерализацията изисква
и взимането на трудни решения. Неефективните
и ненужни производители на енергия може да се
наложи да се ограничат. Може да има загуба на
работни места. Може да се наложи покачване на
цените (в краткосрочен план), докато компаниите наберат необходимите средства за инвестиции
и изплащане на дивиденти на акционерите. Наградата идва по-късно, но колкото по-рано започнете, толкова по-рано ще дойде и тя. Либерализацията ще доведе до цени, които по-точно отразяват реалните разходи за производство и пренос
(вкл. реалния екологичен ефект), а не такива, които
отразяват предпочитанията на политиците към определени технологии и ресурси на цена, която би
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Успех
Бизнесът трябва да
свърже тясно своя
успех с обществения
прогрес

им осигурила преизбиране. Либерализираните пазари са и много по-енергоефективни. България в
момента използва до 4.5 пъти повече енергия за
единица БВП от средното в ЕС и над 6 пъти повече от Великобритания. Това е огромно пилеене на
ресурси и на икономически потенциал, които България не може да си позволи. За да е политически-приемлива, либерализацията може да включва
реална защита за най-уязвимите потребители. Във
Великобритания пенсионерите, хората в неравностойно положение и тези със значителни финансови затруднения получават допълнителни помощи и защита от изключване, но и грантове за изолиране на домовете им – за по-ниски сметки, както и практически съвети за енергийна ефективност.
Други либерализирани пазари в ЕС също предлагат подобна защита. Това е много по-ефективно
за данъкоплатците от това да се определят цени,
които са подходящи за хората с най-ниски доходи,
при които държавните регулирани компании търпят огромни загуби.
Кои трябва да са най-важните споделени
ценности в българското общество и бизнес,
така че да се насърчат нови партньорства?
Има много изключително добри споделени ценности в българския бизнес и общество, които отразяват бързото развитие на корпоративната социална отговорност през последните 15 години. Британското посолство работи тясно с Българския форум
на бизнес лидерите, водещата българска организация в областта на КСО, която бе стартирана като инициатива на Негово кралско височество Принца на Уелс в София през 1998 г. Впечатлени сме
от КСО на компаниите в БФБЛ – не само благотворителност, а инвестиции в човешкия капитал, в
местни общности, в енергийна ефективност и екологични програми. Всичко това отразява желанието на работодателите не само да увеличават печалбите си, но и да имат по-широк принос към об-
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ществото. Всъщност, дори все повече се счита за
задължително компаниите да предоставят такива
възможности на своите служители.
Принципите на Портър за споделените ценности
включват създаването на икономическа стойност
по начин, който създава стойност и за обществото, като се обръща внимание на неговите потребности и на предизвикателствата. Бизнесът трябва
да свърже тясно своя успех с обществения прогрес.
Споделените ценности не означават социална отговорност, филантропия или дори устойчивост, а нов
начин за постигане на икономически успех. В този контекст, в България днес бихме желали да видим по-голяма роля на бизнеса в демократичните
реформи – особено във взимането на мерки срещу подкупите и корупцията, в натиска за по-добри
регулации и в изискването на отговорност от политиците за това да осигурят отворено и прозрачно управление.
Някои от основните фактори за бизнес
средата са всъщност в съседни сектори.
Виждате ли възможности за подобряване на
образованието и останалите социални сфери
чрез партньорство между Великобритания и
България?
Високообразованото общество е една от основите
на конкурентните икономики. Образованието и уменията са ключов компонент на всеки сектор и във
Великобритания има широк набор от образователни партньорства за засилване на връзките с индустрията. Великобритания се гордее с отличните постижения на своята образователна система. Моята
страна е домакин на няколко от топ-10 университетите в света и всяка година приема хиляди международни студенти. Имаме едни от най-добрите
училища и сме най-предпочитаното място за изучаване на английски език. Британските професионални квалификации в области като инженерните
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Мрежи
Развиваме
партньорства и
мрежи между
български
и британски
образователни
институции

науки, архитектурата и професионалните услуги са
оценени на международно ниво и за тях има огромно търсене от хората, които искат да подобрят кариерните си възможности.
Образованието беше приоритет на редица правителства. По-рано това лято, министерството за бизнес, иновации и умения заедно с министерството
на образованието разработиха нова стратегия за
това как правителството и образователният сектор да работят заедно за генериране на нови възможности по света. Стратегията цели да стъпи на
нашите силни страни във висшето и продължаващото образование, в училищата ни зад граница, в образователните технологии, продукти и услуги, както и в предлагането на англоезично образование. В България, Британското посолство работи тясно с Британския съвет за повишаване на
информираността относно възможностите в сферата на образованието, науката и културния обмен.

Развиваме партньорства и мрежи между български и британски институции. Например, един от успешните проекти на Британския съвет, ‘Connecting
Classrooms’, изгражда трайни партньорства между училища във Великобритания и България. Има
и партньорства между университети от двете страни. Преди около два месеца организирахме и програма от събития – под името British Weeks, с която показахме някои от най-добрите британски примери в образованието, културата и историческото
наследство. Решени сме да задълбочим и разширим сътрудничеството между двете държави и това ще остане важен приоритет за нас през следващите години.
Интервюто взе Атанас ГЕОРГИЕВ
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Проектите на
МГУ „Св. Иван Рилски”
Добър пример за споделени ценности
между образованието и индустрията

рез последната година и половина, ръководството на МГУ „Св. Иван Рилски”
усилено работи по подготовката и реализацията на европейски и международни проекти.
Пред екипа на Shared Values, проф. д-р Любен Тотев, Ректор на МГУ, заяви, че проектната дейност на
университета е засилена с избора на новото ръководство, като в момента се изпълняват седем големи проекта. Проф. Тотев подчерта, че за развитието на проектите особена заслуга има доц. д-р Стефка Приставова, зам.-ректор по международно сътрудничество и проекти. С помощта на доц. Приставова и екипа на МГУ „Св. Иван Рилски” представяме
основните параметри на проектите, които в момента се осъществяват там.

Електронни форми
на дистанционно обучение

Система
Нова електронна
система ще
обхване всички
процеси, свързани с
административното
обслужване
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По проект „Разработване и апробиране на електронните форми на дистанционно обучение в
Минно – геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София и внедряване на Единна университетска система за дистанционно обучение”
(BG051PO001-4.3.04-0041), финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси, се осъществяват дейности на обща стойност 799923 лв. Проектът е с
продължителност 24 месеца и чрез него се цели
да се развият електронните форми на дистанционно обучение в университета. Ръководител на проекта е доц. д-р Станислав Стойков.
Предвижда се изграждане на административноправна рамка, както и разработване и внедряване
на единна университетска система за дистанцион-

но обучение (ЕУСДО), която да включва подсистема за управление на обучението, за управление на
знанието, електронни хранилища за документи, нова версия на съществуващата виртуална библиотека и система за осигуряване на контрол по качеството; На финала на проекта компетентността и
уменията на преподавателския, административния
и техническия персонал на университета ще бъде
повишена;

Системи за управление на качеството
и за администриране на процесите
По проекта „Повишаване престижа на МГУ чрез
въвеждане на системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване“
(BG051PO001-3.1.08-0020) на стойност 498737 лв.
се предвижда подобряване на качеството на образованието чрез усъвършенстване на системите
за управление, сертифициране по ISO 9001:2008 и
BS OHSAS 18001:2007, както и изграждане на системи за информационно обслужване на учебната
дейност и за администриране на процесите. Продължителността на проекта е 18 месеца, до юли
2014 г. с ръководител: инж. Борислав Крушкин.
Новата електронна система ще обхване всички
процеси, свързани с административното обслужване на преподавателите, студентите и служителите.
Цялата информация ще е достъпна „на едно гише”.
Информация за плащане на семестриалните такси,
таксите за общежития, изпитните протоколи, оценките и др. ще са достъпни онлайн. Същевременно,
ще има възможност и за инвентаризация на всички
активи в университета – от офис оборудването до
материали като принтерна хартия, с цел по-добро
управление на активите. Важен елемент от проекта е и създаването на система за регулярни връзки
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50%
Близо 50 %
от състава на
университета ще
премине през поне
една от формите на
обучение

между университета, студентите и бизнеса. Качеството на обучението ще се оценява както от страна
на студента, така и от работодателите, чрез специални онлайн формуляри.

Развитие на човешкия капитал
Друг интересен проект е „Кариерно развитие на
преподавателите от МГУ чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения за използване на информационни и
комуникационни технологии” (BG051PO001 - 3.1.090020), отново по ОП РЧР. Проектът цели развитието
на научния потенциал на преподавателите от университета чрез придобиване на специфични знания
и ключови компетенции в областта на комуникационно-презентационните умения, повишаване компетентността и уменията на академичния състав на
университета за работа с информационни продукти.
Според доц. д-р Ивайло Копрев, зам.-декан на Миннотехнологичния факултет и ръководител на проекта, целта е преподавателите да имат по-тясна
връзка с работодателите и да са много близко до
реалните проблеми на бизнеса. Проектът работи в
4 основни направления:

 Подобряване на комуникационните умения. В
края на юли 2013 г. са проведени първите обучения с голяма посещаемост – около 80 преподаватели.
 Втората дейност е подобряването на презентационните умения.В тези обучения също участват
80 преподаватели.
 Третата стъпка – чуждоезиково обучение, в което ще бъдат включени 120 преподаватели.
 Четвърата дейност е уникална за България и
цели по-тясна връзка между преподавателите
и бизнеса. Тя включва изнесени програми, при
които преподавателите посещават компании в
Средногорието (Елаците-Мед, Асарел Медет и
Дънди Прешъс Металс Челопеч) с цел стаж и решаване на реални практически проблеми. В тази
дейности ще участват 60 преподаватели.
Близо 50 % от състава на университета ще премине
през поне една от формите на обучение по проекта. Акцентът е към по-младите преподаватели, до
50-годишна възраст, с цел натрупване на по-голям
практически опит и академично израстване. Според
доц. Копрев, това ще помогне и за повишаване на
конкурентоспособността на МГУ „Св. Иван Рилски”
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на европейския и на международния пазар. Стойността на проекта е малко над 77 хил. лв. и срокът
за изпълнение е 12 месеца.

Нови съвременни
лаборатории

Център
С новия център в
университета се
откриват широки
възможности
за приложни
изследвания
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По проекта Развитие на иновативни, енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и
преработката на минерални и енергийни суровини, чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски” (BG161PO003-1.2.04-0049-С0001), финансиран от ОП Конкурентоспособност, се предвижда
финансиране на модерна, високотехнологична проиновативна инфраструктура. Проектът е на стойност 984 380 лв. и е с продължителност 18 месеца. Предвижда се създаване на „Мултидисциплинарен Университетски Лабораторно-Технологичен Изследователски Център”, който ще функционира като център по компетентност за развитие и внедряване на еко- и енергоспестяващи иновации в миннодобивния и енергийния отрасъл.
Проф. Иван Стоилов ръководител на проекта, счита,
че с него в университета се откриват широки възможности за приложни изследвания в предприятията, с които се работи от дълги години. Според него, основна пречка до момента е била липсата на
съвременни уреди. По проекта се предвижда обзавеждане със съвременно оборудване на 3 лабора-

тории. В катедрата на проф. Стоилов ще се дооборудва лабораторията по осветителна техника, която вече съществува. Ще се оборудва и лабораторията по енергийна ефективност към катедрата по
електротехника. Повечето уреди са за тези две лаборатории, които вече ще може да се сертифицират и да работят в тези две области. Предвидени
за закупуване са и сканиращ електронен микроскоп, рентгенов дефрактометър и др. Катедрата по
автоматизация също ще получи набор от прибори.
Предвидени са и два уреда за катедра „Електрификация” за изследване на специфични норми на разход в различни минни обекти.
Характерното за проекта е, че с тези уреди по изискване на проекта трябва да се проведат изследвания в конкретни обекти от Средногорие Мед Индустриален Клъстер. Например, предвидено е извършване на 2 броя научно-изследователски дейности в
областта на енергоспестяването.

Микро-ВЕЦ
в България и Сърбия
По международния проект „Reclaiming rivers
for Implementation of Vital and Environmentfriendly Renewable energy Source” (RIVERS,
2007CB16IPO006-2011-2-229), МГУ „Св. Иван Рилски” си сътрудничи с Нишкия университет. Основната цел на проекта е да насърчи и увеличи използването на възобновяеми енергийни източници чрез
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предоставяне на методическа и техническа подкрепа, които ще привлекат потенциални инвеститори
в областта на трансграничното сътрудничество. По
време на изпълнение на проекта ще бъдат анализирани перспективни участъци на реките Нишава,
Ерма и Струма, Власинско езеро и яз. Пчелина, като
и потенциални обекти за разработването на водноелектрически централи – от концептуалната идея
до реализацията.
Камен Рангелов, ръководител на проекта, счита, че
така ще се създадат предпоставки за въвеждането на една иновативна технология – микро ВЕЦ на
принципа „Архимедов винт” с мощност до 500 kW. В
проекта има разнородни участници – двата университета, пернишката търговско-промишлена палата
за връзка с бизнеса, както и регионалният екологичен център за Югоизточна Европа с българския
си клон. Ще бъдат проведени изследвания – хидроложко, геодезично, геоложко, както и анализ на
прилежащата инфраструктура. Изследванията ще
завършат в края на януари, а информацията от тях
ще е достъпна в специални наръчници към края на
февруари 2014 г. Те ще са публикувани и онлайн,
където информацията впоследствие може да се допълва.

Дейност
Проектната дейност
на МГУ „Св. Иван
Рилски” е много
добър пример за
сътрудничество с
бизнеса

Актуализация
на учебните програми
По проект „Актуализиране на учебните програми във
висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” (BG051PO001-3.1.07-0031,
ОП РЧР) се предвижда тясно сътрудничество между МГУ и бизнеса. Основни партньори са Овергаз
Инк АД и Асарел Медет АД, а общата цел на проекта е създаване на условия за подготовка на инженери, отговарящи на съвременните изисквания на
пазара на труда. Това ще се постигне чрез създаване на тясно сътрудничество между компаниитепотребители на кадри и университета чрез включване на бизнеса в образователния процес, както и
чрез създаване на нова магистърска специалност
по Управление на газовата инфраструктура и актуализиране на бакалавърска специалност в областта на газоснабдяването и газовите технологии. Ще
се актуализират и учебни програми по екология и
опазване на околна среда, геология на минералните ресурси и автоматизация в процесите на обогатяването.
Стойността на проекта е 206 хил. лв., а срокът за
изпълнение е 21 месеца. Целева група са около 350 студенти от различни специалности в
МГУ. Ще бъдат изготвени и нови учебни помагала, а в осъщестяването на дейностите ще участват 5 катедри от 3 факултета: „Автоматизация на
минното производство”, „Геология и проучване на

полезни изкопаеми”, „Инженерна геоекология”,
„Машинознание” и „Сондиране, добив и транспорт
на нефт и газ”. Екипът за управление се ръководи от доц. Вяра Пожидаева, която е зам.-ректор по
учебната дейност.

Стажове и практики
Според доц. д-р Павел Павлов – зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проект „Студентски практики”
(BG041PO001-3.3.07-002, ОП РЧР), основната цел
на екипа е подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване
на практическите умения на студентите от висшите
училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. Практиките са с продължителност от
6 седмици във фирми от минерало-суровинния отрасъл, като до момента от страна на бизнеса участват Асарел-Медет, Дънди Прешъс Металс Челопеч
и Елаците-Мед. Доц. Павлов се надява скоро към
тях да се присъедини и Аурубис.
Проектът е стартирал през тази година с летни практики и ще продължи до 2015 г. Досега на
практика са били около 70 студенти, повечето от
Геоложкия факултет и от Минно-технологичния факултет. За практиката студентите получават заплащане, обезпечено от МОН, като всеки практикант
има индивидуален наставник, излъчен от съответната фирма. Обикновено те са инженери на ключова позиция. От страна на МГУ също има определен
преподавател за наставник. До края на проекта се
очаква да бъдат обхванати до 800 студенти между 2-ри и 4-ти курс и около 25 преподаватели. Според доц. Павлов, този проект е едно добро копие
на най-добрите европейски практики. Това е добър
механизъм, при който студентите правят практическа подготовка в западно-европейски компании от
минерално-суровинния бранш.

Пример за други ВУЗ
Интензивната проектна дейност на МГУ „Св. Иван
Рилски” е много добър пример не само за използване на различни проектни фондове, но и за активно сътрудничество с бизнеса. Новото ръководство
на университета е успяло да включи всички заинтересовани страни в осъществяването на проектите: академичната общност: студентите, преподавателите и служителите, бизнеса, неправителствени
организации и държавни институции. А университетът е може би най-добрият български пример за
развитието на споделените ценности на образованието и индустрията.
Атанас ГЕОРГИЕВ
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От корпоративна
социална отговорност
към създаване на
споделена стойност
CSV трябва да замести CSR в процеса на
инвестиране на средствата на компаниите
във външната им среда на развитие
ФИЛ УОТС  ROYAL DUTCH SHELL GROUP
„Корпоративната социална отговорност не е козметичен продукт. Тя трябва да бъде
обвързана с нашите ценности. Тя трябва да промени начина, по който сме свикнали
да правим бизнес“.

сичко тече, всичко се променя. В днешно време промяната се преплита с развитието на
технологиите и засяга различни сфери на нашия
живот. Икономика, индустрия, политика, бизнес,
ежедневие... Всички те са подчинени на съвременните тенденции за развитие, глобализация и преминаване на физическите граници, за да се постигне максимална удовлетвореност и полза. Глобализацията позволи свързването между хората на
наднационално ниво. Така се достигна до разрастване на възможностите за правене на бизнес,
осъществяване на партньорства и реализацията
на идеи и цели, които в миналото са били немислими.
В световен мащаб са широко разпространени мултинационални компании, които развиват дейността си едновременно в различни краища на света.
Те посрещат успешно предизвикателствата на разнообразната бизнес среда и отговарят на все по-
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нарастващите изисквания, които обществото поставя пред тях. Благодарение на непрекъснатото
усъвършенстване на политиките и стратегиите им,
компаниите могат да бъдат възприемани като добри корпоративни граждани.
Всяка компания се стреми към постигането на максимална печалба. Тази цел е много трудно изпълнима, ако не бъдат изповядвани общовалидни ценности. Тук се включва и демонстрирането на ангажираност, която излиза извън границите на чисто икономическите интереси. За постигането на тази цел, бизнесът изработва и въвежда
различни практически модели. Такъв например, е
моделът за Корпоративната социална отговорност
(Corporate Social Responsibility – CSR). Зародил се
е като концепция през 50-те години на XX в., до
наши дни има дълга и интересна история. Моделът е бил анализиран в различни трудове и прилаган на практика. Еволюцията му продължава, за
да достигне в най-новия си вид до концепцията за
Създаване на споделена стойност (Creating Shared
Value – CSV).
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Но какво всъщност представлява CSR? В теорията
и практиката са изведени множество определения.
Едно от тях е на Международния форум на бизнеслидерите, според което корпоративната социална
отговорност се разбира като „популяризиране на
практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното“.

CSR
е важна част
от ключовото
стратегическо
управление

CSR е важна част от ключовото стратегическо управление. Основната му цел е изграждането на
успешни и взаимоизгодни отношения между компаниите и заинтересованите страни или т.нар.
„Stakeholders”. Към тях могат да се числят различни участници в обществото, но според повечето
определения, към тях спадат държавните институции, бизнеса като цяло, социалните партньори, неправителствени организации, в това число и организациите за защита на потребителите, самите потребители, академичните среди, както и медиите.
Те се намират във външната среда на дадена организация и посрещат пряко резултата от нейната дейност. Бизнесът неминуемо оказва въздействие върху заобикалящата го среда. То може да бъде управлявано и насочвано в правилната посока,
като именно заинтересованите страни за коректив
за това.
Моделът на CSR е разглеждан в трудовете на множество учени. Един от тях е Милтън Фридман, кой-

то през 1970 г. пише своята статия, озаглавена „Социалната отговорност на бизнеса е да увеличава
своите печалби“. В него авторът защитава тезата,
че единствено отделните индивиди могат да носят
отговорност. Бизнесът, бидейки един „изкуствен човек“, в цялата си съвкупност не би могъл да поема тези задължения, защото може да посреща и изпълнява само изкуствени отговорности. Ако съществуват „социални отговорности“, те принадлежат на
индивидите, а не на бизнеса. Изказва се мнението,
че не съществуват нито ценности, нито „социални“
отговорности в друг смисъл, освен в споделените
ценности и отговорности на индивидите. В свободното общество, бизнесът има само една отговорност
– да използва своите ресурси и да се занимава с
дейности, които са насочени към увеличение на неговата печалба, без да се реализира каквато и да е
добавена стойност за обществото.
Мнението на Фридман за неприложимостта на
CSR като подход в модерното общество, е последван от други трудове, който изграждат еволюцията
на възприятията и приложението на модела. Началото на новата концепция за отношенията между бизнеса и обществото, е поставено със статията на Майкъл Портър и Марк Крамер – „Създаване на споделена стойност“ (CSV), публикувана през
2011г. в Harvard Business Review. Концепцията на
авторите се базира на еволюиращ подход, обхващащ три стъпки – филантропия; еволюция от филантропия до внедряване на CSR в корпоративната стратегия и създаване на споделена стойност
(CSV).
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Бизнес
Еволюцията на CSR е
довела до промяна
на концепцията
на цялостните
отношения
между бизнеса и
заинтересованите
страни

CSV се базира на досегашния подход за социално ангажиран и отговорен бизнес, но в много отношения надгражда тези виждания. Така се налагат нови качествени промени в отношенията между бизнеса и заинтересованите страни. CSV цели
да докаже реалната ангажираност, която бизнесът
има към собствените си социално отговорни практики и програми. Излиза се извън рамките на чисто икономическия интерес. Прави се опит да бъде оборено твърдението, че компаниите често пъти само отклоняват вниманието на обществото, посредством инициативи и мероприятия. Извежда се
мнението, че успешният бизнес се римува със сигурното общество. Те могат да се развиват в една обща система, изграждайки един вид симбиоза по между си.
И все пак, по какво се различават CSR и CSV? CSV
трябва да замести CSR в процеса на инвестиране на средствата на компаниите във външната им
среда на развитие. Програмите на CSR се фокусират най-вече върху изграждането на положителна
репутация и не създава предпоставки пред бизнеса да се изграждат отношения с обществото, които
да имат дълготраен положителен ефект. От своя
страна, CSV се приема като съществено предимство на всяка компания, тъй като внимателно изплита деликатната мрежа на взаимното сътрудничество с обществото. Неразделна част от това сътрудничество ще бъде създаването на споделената, на общата стойност, която ще позволява едновременното реализиране на
икономическите дивиденти за бизнеса, заедно с
извличането на социална и чисто човешка полза
за обществото.
Според Портър и Крамер, концепцията за споделената стойност може да бъде дефинирана като
политики и оперативни практики, които подобряват конкурентоспособността на компанията, докато
едновременно с това повишават икономическите и
социални условия в общностите, където извършват
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своята дейност. CSV се концентрира върху идентифициране и разширяване на връзките между обществения и икономическия напредък. Именно този подход има силата да предизвика следващата
вълна растеж в световен мащаб.
Авторите предлагат три ключови възможности,
благодарение на които компаниите могат да интегрират концепцията за CSV в своите стратегии:
 Чрез преосмисляне на продуктите и пазарите;
 Чрез предефиниране на производителността в
стойностната верига;
 Чрез позволяване развитието на клъстери на
местно ниво
Еволюцията на CSR е довела до промяна на концепцията на цялостните отношения между бизнеса и заинтересованите страни. Акцентът се поставя
върху създаването и поддържането на лицето на
отговорния бизнес, на добрия корпоративен гражданин, на компанията, която допринася за благоденствието на обществото. Този нов вид икономически субект не просто инвестира своите печалби в обществено значими каузи и инициативи. Той
се стреми да влага средства в нещо ценно, в нещо, което ще създаде и ще затвърди споделената стойност както за него, така и за обществото.
По този начин ще бъде заслужено и доверието на
общността. А именно доверието е основата за пълноценното партньорство.
Моделът на CSV и към момента продължава своето развитие и усъвършенстван. През 2012г. Майкъл Портър и Марк Крамер, с помощта на международната неправителствена консултантска фирма FSG, подеха инициативата „Споделена стойност“, чиято цел е да подобри обмена на знания и
практики около създаване на споделена стойност
в световен мащаб.
Василена ДИМИТРОВА
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Община
Златица заема
площ от 163,3
кв. км и е
разположена
в ЗлатишкоПирдопската
котловина
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Проект: К-02-18/09.01.2013 г. (BG161PO003-2.4.01-0029-С0001), „Укрепване на административното тяло и популяризиране
на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез „Европейски фонд за регионално развитие” и от националния бюджет на Република България.

Еленска
базилика
в Община
Пирдоп национален
паметник на
културата
от V-VI в.,
включен в
списъка на
ЮНЕСКО за
защитени
паметници на
културата

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“ и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

