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НИКОЛА БЕЛИШКИ,
КМЕТ НА ОБЩИНА
ПАНАГЮРИЩЕ

ВОДЕЩА ТЕМА

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.
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а да споделяш ценности, ти трябва свободата да споделяш чувства. Сетива,
сърце и разум да са разбулени за волни възприятия, пулс и разсъждения. Във
всеки от нас остава ученическият спомен как да правим тематичен разказ по
художествено произведение. И ето ги „Влюбените“, това великолепно масло на
белгийския художник-сюрреалист Рене Магрит. А вие сами си изберете сюжет за
съвременен разказ върху тази картина – Брюксел и България, държава и народ,
индустрия и енергетика, кмет и общност, училище и знания, компания и екип.
В този брой ви предлагаме няколко полезни разказа. За почитта към
възрожденските будители в региона и за признанието към корпоративните
настоятели в технологичния университет. За индустриалната история, делници и
празници. За корпоративните грижи към децата и социалната отговорност към
общността. За грижите на кмета и за неговата община. За гражданския песимизъм
и споделената конкурентоспособност. За европейската и родна енергийна
политика и мениджмънт. За класическата и църковна музика и младите таланти.
Приятно четене!
Николай МИНКОВ
Средногорие Мед Индустриален Клъстер
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НОВИНИ

Никола Треан получи
почетен знак на ХТМУ
Компанията и висшето училище са дългогодишни
партньори в стремежа си за издигане на
научната подготовка и знания на студентите

а 21 ноември, на специална церемония в
зала „Проф. д-р Асен Златаров” на Химикотехнологичния и металургичен университет – София, изпълнителният директор на Аурубис България Никола Треан бе удостоен с Почетния знак на висшето училище. Високото отличие, връчено му от ректора проф. д-р Митко Георгиев, му се присъжда от
Академичния съвет за принос в развитието на
ХТМУ и утвърждаването на специалностите, свързани с цветната металургия за водещи научни дисциплини на университета.
„Горд съм да приема този Почетен знак, който е признание не само за мен, а най-вече за колектива на
Аурубис България, защото чрез своите знания и опит
завършилите наши специалисти в ХТМУ доказват на
практика качеството и авторитета на университета.
Зная, че това отличие задължава много и гарантирам, че компанията и в бъдеще ще бъде партньор в
научно-образователната дейност на университета.”,
каза Никола Треан по време на церемонията.
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Един от приоритетите в социалната политика на
Аурубис България е подпомагане и стимулиране на
образованието и учебните заведения, които създават кадри за металургичната индустрия в страната. Всички специалисти, работили и днес изпълняващи възлови длъжности в компанията са подготвени в ХТМУ. Компанията и висшето училище са
дългогодишни партньори в стремежа си за издигане на научната подготовка и знания на студентите.
От важно значение за тяхното израстване е предоставянето на възможността да провеждат своя
стаж и повишават професионалната си подготовка
в реална работна среда.

Shared Values стр. 7

НОВИНИ

Челопеч беше домакин
на Младежки воден парламент
Целта на инициативата е да подпомага
дейността на ученици и студенти в областта
на опазване на водите и водните екосистеми

а 25 октомври в актовата зала на ОУ „Св. Кирил и Методий“ в Челопеч започна Парламентарна
среща на Младежкия воден парламент на тема „Водите в региона на Челопеч – състояние, възможности,
използване”. В работата на водния парламент взеха
участие 60 ученици и учители от София, Стара Загора,
Пловдив, Каварна, Белово, Благоевград, Лом, Хасково, Крумовград, с. Байкал–Плевенска област и селата
от Средногорието – Челопеч, Антон и Чавдар. Включиха се и експерти от Басейновите дирекции, представители на неправителствени организации и бизнеса.
На заседанието присъстваха кметът на Община Челопеч Алекси Кесяков, директорът на основното училище Весислава Панджерова, инж. Никола Кърнолски – директор на Басейнова дирекция-Пловдив и
представители на МОСВ: Красимира Бръмчева от Дирекция „Управление на водите“ и Мариела Григорова от Дирекция „Политики по околната среда“. В програмата на събитието бяха включени и интерактивни
екоигри: „ Виртуална вода – воден отпечатък” и по-

сещение на язовир Душанци. Целта на инициативата Младежки воден парламент е да подпомага дейността на училищните и студентските организации в
областта на опазване на водите и водните екосистеми. Създаването му в България бе обявено на международната конференция на тема „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”
в Пловдив. Идеята е заимствана от опита на френската Агенция по водите „Артоа-Пикарди” и Международния офис по водите, които подкрепят тази инициатива, стартирала във Франция и развила се в страните от Европейския съюз.
Кратка музикално-танцова поздравителна програма към всички присъстващи отправиха възпитаници
на училището. Думата беше дадена на Президента
на Младежкия воден парламент Веселина Иванова и
на Вицепрезидента на Европейския младежки парламент Димка Делчева, които отправиха благодарности
към младежите и изразиха задоволство от повишаващия се интерес към екоинициативите.
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НОВИНИ

Родолюбив празник в Златица
В града бе открит барелеф и паметна плоча на делегата
на събранието в Оборище през 1876 г. Георги Чолаков
Калоянов от с. Долно Драглище, г-жа Нада Върбанова - Златица и внуци на Георги Чолаков. Празникът започна с поднасяне на цветя на възстановения паметник на поборника. По-късно на площад „Македония” в града младежите и девойките от Марчинг бенд и Мажоретен състав с ръководител Тодор Цачев поднесоха на жителите на Златица специална продукция. В Алеята на паметта и
славата на площада на Златица бяха открити паметната плоча и барелефът. Слово за живота и делото на Георги Чолаков произнесе д-р инж. Георги Бояджиев – общински съветник и наследник на
групата заселници в града от село Долно Драглище преди 134 години.

© Община Златица

а първи ноември – Ден на народните будители, в община Златица бяха открити барелеф и
паметна плоча и бе проведена конференция, посветени на 160 години от рождението на Георги
Чолаков – народен учител, делегат на събранието
в Оборище от 1876 г., радетел за свободата на
родния край, народен представител и общественик.
Гости на златичани за празника бяха зам.-областният управител на Софийска област София Торолова, проф. д.и.н. Дойно Дойнов – председател на
Общобългарски комитет „Васил Левски”, инж. Марко Мечев – заместник-председател на Сдружение
на възрожденските градове, инж. Николай Минков – изпълнителен директор на Сдружение СМИК,
проф. д.и.н. Трендафил Митев – директор на Македонски научен институт, д-р Тренчев - гр. Разлог,
д-р Атанас Шопов - директор на регионален музей
Панагюрище, д-р Иван Иванов - гр. Пирдоп, Иван
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Под патронажа на кмета на община Златица инж.
Магдалена Иванова се проведе научна конференция, посветена на 160 години от рождението на
възрожденеца и виден общественик Георги Чолаков. Поздравления по повод празника поднесоха инж. София Торолова, г-н Марко Мечев, проф.
д.и.н. Дойно Дойнов. Инж. Николай Минков говори
за ценностите на националния празник и за пренасяне на завещаното от възрожденците в нашето
съвремие, чрез развитие на икономиката, просветата, културата и отстояване на българската идентичност пред света.
По време на конференцията, презентация показа
народни будители, центрове на българската историческа памет и неизвестни снимки и документи на Георги Чолаков. Тя бе подготвена от педагозите Даниела Чернева и Даниела Самарджиева
с учениците Константин Балов и Виктория Крънева
от СОУ „Св. Паисий Хилендарски”. Петър Джонгов –
дванадесетокласник от АТПГ, прочете есе. А студентката по история Аксения Богданова от с. Буново поднесе на участниците в конференцията своя
доклад за учителя Петър Атанасов и връзките му
със семейството на Георги Чолаков.

Shared Values стр. 9

НОВИНИ

Аурубис отвори врати
за деца на служителите си
Събитието е част от инициатива на Българската
мрежа на Глобалния договор на ООН
Аурубис е сред първите организации у нас, които
се включиха в пилотното издание на проекта „Гордея се с труда на моите родители”, реализиран по
инициатива на Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН.
„Когато човек е емоционално свързан с работата
си и с компанията, в която работи, както моите колеги, той търси възможности да споделя това със
своите близки и да ги въвлича. В Аурубис търсим
различни форми, под които да свързваме професионалната част от своето ежедневие с личната си
среда и интереси, семейство, приятели, обществото като цяло. За това, когато получихме поканата,
не се поколебахме да потвърдим участие”, казва
Елена Димова, ръководител направление „Човеш© Аурубис
България
ки ресурси” за Югоизточна Европа
на компанията.
© Аурубис България

а 30 ноември „Аурубис България” за първи
път отвори вратите на производството си за 90 деца на служители на компанията на възраст от 7 до
18 години, които в рамките на един ден имаха възможност да разгледат работната среда на своите
родители. В специално организирани игри и конкурси, децата се запознаха с производствения процес в компанията, посетиха работните места на
своите родители и говориха на интересни и важни
теми като безопасността на работното място, опазване на околната среда и др.

Необходимостта младите хора навреме да се ориентират в света на все по-неясните професии е в
основата на проекта. Другата основна цел е да се
покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява.
Тази година инициативата пилотно се провежда
освен в Аурубис България и в още 11 компаниилидери, които първи въведоха идеята сред своите служители: Адвокатска кантора „Доковска, Атанасов и съдружници”, Асарел Медет АД, България
он Еър АД, Делойт България ЕООД, Контур Глобал
Марица Изток 3 АД, Мтел АД, Овергаз Инк. АД, Огняново-К АД, Пиреос банк България АД, СИ банк АД
и ТехноЛогика ЕАД.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е основана през септември 2010 г. от 20
водещи компании и организации, членове на Глобалния договор на ООН, които обединяват
своите усилия в прилагането и разпространението на обществено отговорни практики.
Сдружението координира локалната мрежа на ГД на ООН в България, която включва повече
от 140 търговци, граждански обединения и академични институции от цялата страна.
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НОВИНИ

Конкурс за иновативни
бизнес проекти
Организиран от „Асарел-Инвестмънт“ EАД

ца. Проектът, с който се кандидатства, трябва да
представя продукт, процес или услуга, които са нови за българския пазар или представляват технологична новост с полезен ефект, задоволяват реална пазарна потребност и създават стойност за
потребителите, собствениците и обществото като
цяло. Когато става въпрос за продукт или процес,
проектът може да е на етап изследване, тестване, научноизследователска дейност или прототип,
като трябва да се финализира след не повече от
6 месеца от датата на сключването на споразумението за финансиране. Когато кандидатите предлагат идея, трябва да докажат, че тя има практическо приложение, както и да се ангажират дългосрочно с развитието й.

идерът в добива и обогатяването на медни руди в България „Асарел-Медет” АД, чрез своята инвестиционна компания „Асарел-Инвестмънт“
ЕАД, обяви конкурс за набиране на иновативни
бизнес проекти. Трите най-добри от тях ще бъдат
подкрепени под формата на дялова инвестиция с
общ фонд 200 000 евро. Целта на конкурса е да се
генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите, с които участниците кандидатстват в този конкурс, трябва да са
свързани с някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост; рециклиране на отпадъци
и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели.
Участници в конкурса могат да бъдат физически
лица над 18 г., както и юридически лица – стартиращи и утвърдени предприятия с иновативни бизнес идеи, за реализирането на които се търси финансов и стратегически инвеститор. Няма ограничение за горна възрастова граница на кандидатите за физическите лица и брой години на съществуване на българския пазар за юридическите ли-
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На първия етап от конкурса участниците трябва да
предоставят писмено резюме на проекта, което да
включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри, както и представяне на екипа.
Одобрените за втори етап кандидати ще бъдат поканени да представят подробни бизнес план и финансова част. Третият етап представлява презентация на проектите пред журито на конкурса. На
финалистите ще бъде предложена оферта относно
начините и условията на финансиране на проектите им и ще бъдат поканени за обсъждане и преговори по офертата. Срокът за участие в първия
етап на конкурса започва да тече от 10.10.2013 г.,
а крайната дата за подаване на документите е
31.03.2014 г.
Повече информация относно условията за участие може да получите на сайта на конкурса на адрес: www.asarel-contest.com и във facebook: Конкурс за иновативни бизнес проекти на „Асарел-Инвестмънт” ЕАД www.facebook.com/KonkursInovati
vniProektiAsarelInvestment.

Shared Values стр. 11

НОВИНИ

Договор за сътрудничество
между СМИК и ВА „Г. С. Раковски”
Споразумението предвижда двете страни
да си сътрудничат в различни направления

© Wikipedia

а 4 декември 2013 г. изпълнителният директор на Сдружение Средногорие мед индустриален клъстер – Николай Минков и комодор Димитър
Ангелов,
началник
на
Военна
академия
„Г.С.Раковски“, подписаха договор за сътрудничество в научно-приложната и учебната дейност.
Г-н Минков и Г-н Ангелов изразиха желанието си
за обединяване на усилията за съвместна дейност
в областта на научните изследвания и технологии,
както и при провеждане на теоретични и практически форми на подготовка. Споразумението предвижда двете страни да си сътрудничат в различни
направления, сред които:

 развитие на системата за управление при кризи,
бедствия и други извънредни ситуации;
 за създаване на смесени научноизследователски колективи за изпълнение на проекти за научни изследвания, разработки, технологични демонстрации и изпитвания с национално и международно финансиране;
 обучение на докторанти, студенти и специализанти в областта на защита на населението и
критичната инфраструктура и др.
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Управление на активите,
ремонта и поддръжката
Участниците дискутираха необходимостта
от създаването на Bulgarian Assets and
Maintenance Management Association

Участници
Конференцията
срещна
представители
на бизнеса,
образователни
институции,
заинтересовани
страни и специалисти

редногорие Мед Индустриален Клъстер
организира Пета годишна конференция „Управление на материалните активи, ремонта и поддръжката“, която се проведе на 21 ноември 2013 г. в бизнес център „Земята и хората“, гр. София. Събитието
се осъществи в партньорство с „Амилум България“,
„KPMG България“ и „Шнайдер Електрик България“.
Конференцията срещна представители на бизнеса,
образователни институции, заинтересовани страни и
специалисти в сферата на управлението на матери-

алните активи и съпътстващите ги инициативи. Целта бе даването на поле за обмен на опит, споделяне
на добри примери от практиката, както и обсъждане на новите тенденции на развитие в сектора. Презентациите на лекторите бяха разделени в три панела, които предложиха на присъстващите многообразна информация за организацията на превантивната поддръжка, за това как да бъдат максимално
използвани възможностите на наличното оборудване, а като завършек бяха илюстрирани добри практики в управлението на материалните активи и поддръжката. Лекторите споделиха практическите и теоретичните си познания в разискваните области и
представиха пред присъстващите различните подходи, които отделните компании следват що се отна-

ПРОГРАМА
Сесия I Организация на превантивната поддръжка
Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор, СМИК
Стамен Петров, Мениджър Развитие на услуги, Шнайдер Електрик България
Стойко Пеев, Главен инженер, Дънди Прешъс Металс Челопеч
Проф. д-р Христо Василев, Технически университет, гр. София
Сесия II Как да използваме максимално възможностите на наличното оборудване
Модератор: Виктор Гърбев, Мениджър Продажби, Вестас
Младен Стоянов, Мениджър Проекти и Поддръжка, Амилум България
Николай Йорданов, Интертек
Никола Хаджихристев, Ръководител,ФвЕЦ „Караджалово“
Стефан Апостолов, Изпълнителен директор, ЧЕЗ Разпределение България
Сесия III Добри практики в управлението на материалните активи и поддръжката
Модератор: Константин Делисивков, Изпълнителен директор, БФИЕК
Николай Киров, Старши мениджър, Управленско консултиране, KPMG България
Милко Величков, Дирекция Управление на мрежата, Софийска вода
Ивайло Касчиев, Българска асоциация по водите,
Виктор Гърбев, Мениджър Продажби, Вестас
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Стойко Пеев, Главен инженер на Дънди Прешъс Металс Челопеч, представя системата за управление
на ремонтите и поддръжката на компанията.
© СМИК

ся за организация на тяхната политика в разискваните области.

EFNMS
България може
да стане част
от европейския
формат European
Federation of
National Maintenance
Societies

Развитието на сектора е неизменно обвързано с непрестанното усъвършенстване на технологиите и с
все по-стриктните законодателни изисквания. Съществен фактор представлява и доброволният ангажимент на организациите да осигурят и поддържат
оборудване, което да отговаря на стандарти за качество, функционалност и безопасност. Самите организации все по-сериозно осъзнават значението, което добре функциониращо оборудване има не само за
безпрепятственото протичане на работните процеси,
но и за живота и здравето на всички хора, които имат
досег по един или друг начин с него. Едно от основните послания, около които се обединиха всички присъстващи, бе насочено към състоянието на национално ниво на сектора, занимаващ се с материалните активи. У нас се наблюдава разпокъсаност между целите на отделните организации, които планират
индивидуалното развитие на своите политики за управление и поддръжка на материалните активи, като не е налична обща стратегия за развитие на бранша като цяло. Причините за тази ситуация са много,
като една от тях е свързана с тенденцията, която съществува на Балканите за бавно развитие и разбиране на необходимостта от национална политика в
сферата на материалните активи.
В България все още няма създаден формат, който да обединява на национално равнище интересите
на всички заинтересовани страни в сферата на управлението и поддръжката на материалните активи и

да насърчава нейното дълготрайно успешно развитие. Участниците в конференцията се обединиха около
виждането, че общите усилия трябва да бъдат насочени към създаването на „BGAMMA: Bulgarian Assets and
Maintenance Management Association“, като конкретната идея и наименование на бъдещата асоциация бяха представени от Николай Минков, изпълнителен директор на Средногорие Мед Индустриален Клъстер.
Българската асоциация за управление на материалните активи и поддръжката ще може да благоприятства
съвместната работа на множеството родни специалисти, от което да се стимулира развитието на целия сектор и да се работи в насока събуждане на интереса
на младите хора у нас към тази перспективна област.
След учредяването на тази асоциация, България ще
може да стане част от европейския формат, наречен
„European Federation of National Maintenance Societies
(EFNMS)“, който организира на над-национално ниво работата на различните асоциации за управление на материалните активи и тяхната поддръжка,
които функционират в повечето европейски държави. По този начин ще бъдат отворени нови възможности за сътрудничество и усъвършенстване на уменията на занимаващите се с материалните активи у
нас. Участниците оцениха като ползотворно участието си в Петата годишна конференция „Управление на
материалните активи, ремонта и поддръжката“, като
бяха уговорени началните действия за създаване на
бъдещата национална асоциация и нейното излизане на Европейската сцена.
Василена ДИМИТРОВА
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Металурзите
отбелязаха своя
професионален празник
Съвременната металургична индустрия в България
има съществен принос в националната икономика

Износ

От износа и вноса
на металургични
продукти през 2012 г.
се формира положително салдо от
3,5 млрд. лева

а 5 ноември за 50-ти пореден
път тържествено беше отбелязан Денят на металурга. Датата е обявена за празник на българските металурзи с Разпореждане на МС от 1963 г.
Тазгодишното честване премина под мотото „Развитие без компромиси“ и традиционно беше организирано от Българската камара на металургичната индустрия (БАМИ). Съвременната металургична индустрия в България има съществен принос в националната икономика, с над 10 % относителен дял в произведената промишлена продукция и над 15 % в стоковия износ. Поради изключително експортната насоченост на производството,
от износа и вноса на металургични продукти през
2012 г. се формира положително търговско салдо
от 3,5 млрд. лева.
След икономическите промени и смяната на собствеността се промени и структурата на българската металургия. Днес основен дял в показателите имат производителите от цветната металургия –
мед, олово и цинк, прокат и изделия от цветни метали. България вече е фактор в този стратегически за
всяка икономика сектор, произвеждайки над 10 % от
медта и 4-5 % от цинка и оловото на ЕС-27. Постиженията на предприятията от черната и цветна металургия са резултат от направени инвестиции в нови технологии, екология, условия на труд, енергийна
ефективност. Днес металургичната индустрия работи за своето устойчиво развитие.
„Българската металургия е наследник на дългогодишни традиции и опит. Нейното значение днес е
определящо за създаването и укрепването на ин-
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дустриалното производство в страната чрез осигуряването на ресурсната база за развитие на машиностроенето, електрониката, енергетиката и строителството, както и на редица други сектори от икономиката ни. Затова е важно в сектора да се гарантира и качеството на наетите кадри. Това е и
едно от основните предизвикателства, пред което се изправя индустрията – наемането на млади
квалифицирани кадри“, заяви зам.-министърът на
икономиката и енергетиката Анна Янева по време
на честването. В тази посока ще бъдат насочени
и действията на Министерството на икономиката и
енергетиката, което ще инициира работни срещи
между Българската асоциация на металургичната индустрия, представители на бизнеса – самите
металургични дружества, и Министерството на образованието и науката, на които да се чуят предложенията и идеите как да се гарантира наличието на подготвени кадри в българската металургия.
Зам.-министър Анна Янева призова представителите на металургичната индустрия към повишаване на инвестиционната активност в областта на технологичното обновление на предприятията, прилагането на ниско-въглеродни технологии и екологични иновации, което ще допринесе за повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на производството в България. В рамките на програмата на честването беше представен Анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Металургия“-2013 г., който поставя акцент върху текущите
тенденции и проблеми на предприятията в металургичния бранш, както и потребностите им от работна сила с определена квалификация, умения и компетенции.
Анализът е разработен като част от проект „Разработване и внедряване на информационна система
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© МИЕ

за оценка на компетенциите на работната сила по
браншове и региони” (MyCompetence), изпълняван
от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси“. По
данни на НСИ, броят на заетите в сектор „Металургия” през 2012 г. е 12121 души, като се запазва трайната тенденция на понижаване от 2008 г.
насам. По отношение на възрастовата структура
преобладават заетите на възраст от 45 до 54 години, като най-малък е делът на заетите на възраст над 65 години, следван от възрастовата група от 15 до 24 г. Традиционно, делът на заетите мъже в сектора е значително по-голям – 76.7 %
през 2012 г.

Специалисти
Увеличава се делът
на специалистите,
техниците
и приложните
специалисти

С навлизането на новите технологии и повишаването на квалификационните изисквания към работещите в сектора се изменя и структурата на заетите,
като се увеличава делът на специалистите, техниците и приложните специалисти. Все по-голям става процентът на заетите, които съгласно квалификационната структура се определят като „квалифицирани работници” – над 40 %, и „машинни оператори” - над 15 %. Расте и броят на специалистите и
техническите кадри за сметка на неквалифицирания
и без специална професия персонал. Очаква се тази тенденция да продължи и в следващите години,
което от своя страна води до промяна в изискванията към квалификацията и компетенциите на заетите в сектора.

Анализът на динамиката и структурата на заетите
в сектор „Металургия” налага два основни извода:
1. Повишава се търсенето на квалифицирани специалисти със средно професионално образование – както по металургия, така и в професиите,
свързани с поддръжка на съоръженията (в електрическата част, механиката и автоматизацията
на производството). Необходими са също висшисти с икономическа насоченост, но с по-широк обхват на притежаваните компетенции.
2. В сектора трябва да се привлекат млади специалисти, които да получат допълнително обучение
на работното място, за да се осигури приемственост и да се ограничат рисковете от овакантяване на много работни места в сравнително кратки периоди.
Средната работна заплата в металургията е по-висока от средната за страната. При средна месечна
заплата от 633 лв. общо за преработващата промишленост, в металургичния сектор тя е два пъти
по-висока - 1281 лв.
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150 години
от основаването
на Солвей
Компанията чества своята годишнина
като една от водещите фирми в
сферата на химическата промишленост

История
„Солвей“ е
създадена от
белгийския учен и
предприемач Ернест
Солвей през 1863 г.

а 14 ноември в хотел „Хилтън“, на
специално медийно събитие, бе обявено честването на 150 години от основаването на компания
„Солвей“. Домакин на събитието бе Спирос Номикос,
генерален мениджър на „Солвей“ в България и изпълнителен директор на „Солвей Соди“ АД. Гости на
пресконференцията бяха Алексис Брунс, изпълнителен вицепрезидент за регион Европа и генерален
директор за връзки с институциите на „Солвей“ и
Н.П. г-жа Аник Ван Калстър, посланик на Кралство
Белгия в България. 150-годишнината на групата
„Солвей“ се провежда в рамките на седмицата на
Кралство Белгия. “Солвей“ е създадена от белгийския учен и предприемач Ернест Солвей през
1863 г. и до днес групата, която е една от най-старите мултинационални компании в света, се е утвърдила като една от един от световните лидери в
сферата на химията.
„Историята на „Солвей“ започва с иновативен пробив, свързан с производството на синтетична калцинирана сода. Нов начин, който ние все още из-
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ползваме след 150 години тук, в България, в „Солвей Соди“ и неговите филиали, които станаха част
от компания „Солвей“ преди 16 години“, каза в откриващите си думи Спирос Номикос. Той също говори за предизвикателствата пред „Солвей“ и „Солвей
Соди“, свързани с макроикономическата ситуация в
света и по-специално в Южна Европа. Той обърна
внимание и на появата на нов конкурент от Турция,
който произвежда естествена сода (трона). „Солвей“ и „Солвей Соди“ са в процес на оптимизиране
на производствените разходи – на ниво група става въпрос за спестявания от 100 млн. евро. В тази
връзка, като един от най-големите инвеститори в
България, „Солвей Соди“ се надява на разбиране от
страна на институциите, за да се създадат условия
за реална конкуренция между компанията и другите производители в бранша на европейско ниво.
Алексис Брунс е на посещение в България по повод честването на 150-годишнината на компанията. „Солвей“ не е просто един успял проект – той
е потвърждение за ролята на химията в прогреса
и напредъка на човечеството, и за развитието на
обществото. Една от силните страни на групата е
стабилността на нейното акционерно участие, което остава в ръцете на семейство Солвей в продъл-
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СЪБИТИЯ

© Солвей

жение на 150 години. Надяваме се, че растежът на
компанията ще продължава и добрите практики,
утвърдени през годините ще се развиват в положителна насока“, каза г-н Брунс в обръщението си
към медиите. Н.П. г-жа Аник Ван Калстър поздрави „Солвей“, като подчерта имиджа и популярността
на групата както в Белгия, така и в България. „Белгийската история и историята на „Солвей“ са свързани. Компанията е една от най-значимите в страната, но също така е и символ на иновативни решения и инвестиции в устойчивата химическа промишленост“, каза тя.

30 000
„Солвей“ има над
30 000 служите ли,
111 производствени
единици и
присъствие в 55
страни

По повод честването, поздравителни адреси изпратиха Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие, и Иван Айолов, заместник-министър на
икономиката и енергетиката, както и други официални лица. Днес „Солвей“ развива дейности в областта на химическата промишленост, като създава
ежедневно устойчиви решения на предизвикателствата, пред които е изправена планетата. С неотдавнашното придобиване на френската химическа
група „Родиа“, “Солвей“ има над 30 000 служители, 111 производствени единици и присъствие в 55
страни. Компаниите на група „Солвей“ в България
са „Солвей Соди“, ТЕЦ „Девен“, „Провадсол“, „Девня

Варовик“ (JV с „Девня Цимент“), „Солвей България“,
„България Флуорит“. Служителите на групата в България са над 740 души.
„Солвей Соди”, Девня, е част от Бизнес сектора за
калцинирана сода на „Солвей“ и е най-големият завод в Европа за синтетично производство на калцинирана сода по метода „Солвей“. Приватизиран
през 1997 г., с основни акционери „Солвей“ и „Шишеджам“, девненският содов завод е с дълбоки
традиции във Варненска област и продължава да
инвестира в бъдещето. Вложените почти 1 милиард лева за периода 1997-2012 г. в „Солвей Соди”
и филиали целят разширяване на производствения
капацитет, модернизиране и обновяване на съоръженията и съществен напредък при опазването на
околната среда и безопасността на труда. По време на белгийската седмица беше изложен 4-метров макет на самолета с нулев разход на гориво,
захранван само от слънчева енергия - „Солар Импулс“, чийто водещ технологичен партньор и главен
спонсор е група „Солвей“.
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ПРЕДСТАВЯНЕ

Община Златица
Духовен, образователен, спортно-развлекателен и търговски център на
Средногорието, стремящ се към устойчиво развитие на икономическата
и околната среда и социална справедливост за всички свои граждани

бщина Златица заема площ от 163,3 кв.
км и е разположена в Златишко-Пирдопската котловина. На север се издигат южните склонове на Стара
планина, а на юг е Същинска Средна гора, където е
разположено и село Петрич. Съседни на Златица са
общините Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково и Етрополе. Общинският център е на 79 км източно от София. Преминаващите път главен път I-6 и железопътната линия София-Бургас и път Е-6 Етрополе-Панагюрище определят Златица като естествено стратегическо кръстовище на Средногорието. Селищната мрежа
на общината включва Златица и три села: Църквище,
Карлиево и Петрич, вкл. махала Бодят. Златица попада в категорията „малки градове“. Селата влизат
в категорията „малки села“. Няма напълно или почти обезлюдени села. Общината граничи териториално с общините Пирдоп, Панагюрище, Етрополе, Мирково, Челопеч и Чавдар.

ВиК

Подготвен е проект
за подмяна на
водопроводната и
канализационна
система в града
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Смята се, че районът е бил населяван още от праисторическо време. Градът е наречен Златица, защото
наоколо се е добивало злато. В някои източници се
посочва, че това е римско селище, като името му е било Ulpia Aureа и се свързвало с т. нар. „римски рудници“ в района на връх „Свищи плаз“, където днес е открито златно рудно находище. Селището вероятно е
възникнало като охранително при добива на злато в
района. През Средновековието Златишкият проход е
една от преките съобщителни връзки между днешна
Северозападна България и земите на юг от Балкана.
В Златица е съхранено богато културно-историческо
наследство. В общината има множество архитектурни
и мемориални паметници: Часовниковата кула; църковен комплекс „Спасово кладенче“, Старият конак, Метохът, който е служил за скривалище на Васил Левски, Бояновата къща, Храм-паметникът „Св. вмчк Георги Победоносец“ – построен през 1859 г.
На територията на общината са запазени два каменни моста на р. Тополница – Стар и Нов кемер. Старият

кемер се намира на около девет километра от Златица. Новият кемер (ески кюпру), който е на два свода,
е на около 7 км. южно от Златица. Висок е 10-12 метра. Според народното предание, е правен по заръка
на богата златишка кадъна, за това, някои го наричат
„Кадънин мост“ или „Булин мост“. В с. Петрич – един
от центровете на Априлското въстание, има културни
и исторически паметници. Това са: Камбаната, Руски
паметник-костница, паметник на загиналите офицери
от Руската армия в местността Мурта, паметник в двора на църквата от 1877 г., седем паметни плочи на
Априлци. По време на Априлското въстание от 1876
г. първата и единствена победна битка на Хвърковатата чета на Бенковски е спечелена в с. Петрич. Към
читалището в селото е уредена и картинна галерия.
В една от залите е направена музейна сбирка за Априлското въстание.
Въпреки голямото изоставане на община Златица в
усвояването на европейски средства, под ръководството на кмета инж.Магдалена Иванова за две години администрацията ударно подготви и успя да защити проекти със стойност надхвърляща годишния бюджет на общината. Подготвен е проект за подмяна на
водопроводната и канализационна система в града, а
в селата вече има и осигурено финансиране за подмяна на водопровода. Други интересни проекти са:
 „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Мирково, Чавдар и Златица“
 „Европейска пътна карта на Община Златица за
Програмен период 2014- 2020 г“
 „Подобряване на икономическата стойност на горите“
 „Устойчиво управление на горите и опазване на
околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“
 „Без граници“ – проектът е спечелен по схема на
МОН. В този проект ще работят в екип всички образователни институции в града – АТПГ, СОУ“св.
Паисий Хилендарски“, ЦДГ „ Слънце“ и ОДЗ „ Вяра,
Надежда, Любов“
 „Възстановяване на „Гугова къща“, с. Петрич,
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ПРЕДСТАВЯНЕ

© Община Златица

Проекти
Проектите са
с основна цел
обновяване на
старата и създаване на съвременна
инфраструктура

община Златица като част от културно-историческото наследство
 „Реконструкция на сграда – старото училище в с.
Църквище, община Златица за създаване на младежки център за насърчаване и популяризиране
на екстремен туризъм“
 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич, община Златица“
 „Възстановяване на сградата на Конака като част
от културно-историческото наследство в района
на Средногорието“
 „Възстановяване на сградата на Метоха като част
от културно-историческото наследство в района
на Средногорието“
 „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща
водопроводна мрежа на гр. Златица“, ОП „Околна среда“.
 „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“

 „Реконструкция и рехабилитация на паркове и градинки в община Златица“
 Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи тела
 Рехабилитация на общински пътища
 Изграждане на две екопътеки в с. Петрич
В общината има и множество други проекти по оперативни програми „Административен капацитет“, „Развитие на човешките ресурси“, „Регионално развитие“
и Програма за развитие на селските райони. Проектите са с основна цел обновяване на старата и създаване на съвременна битова инфраструктура и условия
за енергийна ефективност, развитие на съвременна
образователна система и достъпно здравеопазване и
социални услуги, създаване на условия на сигурност
и спокойствие, за да можем да създадем визията на
града ни отговаряща на началното изречение.

МЕСТА ЗА ОТДИХ В ОБЩИНАТА
 Църковният комплекс „Спасово кладенче“ включва оброчно кладенче (чешма) в
подножието на Стара планина, северно от Златица, където от незапомнени времена на
40-ия ден след Великден, в деня на Възнесение Господне, хора от цяла Златица и от подалечни краища се стичат към лечебния извор при параклис „Свети Спас“.
 Хижа „Свищи плаз“ се намира на стратегическо за страропланинския туризъм място,
непосредствено под билото на планината и връх Свищи плаз (1888 м) до традиционните
туристически маршрути между хижите „Мургана“, „Паскал“ и „Момина поляна“.
Възходящите въздушни течения на западната стена на връх Свищи плаз благоприятстват
развитието на парапланеризма и дават възможност на любителите на силни усещания да
практикуват своето хоби.
 Градски паркове и детски площадки

[ ДЕКЕМВРИ 2013 ] SHARED VALUES 19

Shared Values стр. 20

ПРЕДСТАВЯНЕ

Общината ни е
икономически
жива и стабилна
Никола Белишки, Кмет на Община Панагюрище

Община
Нашата община няма
никакви просрочени
финансови
задължения към
бизнеса

Проект
Досега нямаме
финансови корекции
по нито един
проект, което
е добър показател
за Общината
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осподин Белишки, кои са основните
приоритети при управлението и развитието на
Община Панагюрище?
Основните приоритети за развитието на общината
са изведени в Програмата за управление на Община Панагюрище за мандат 2011-2015 г. Стратегическа цел в управленската програма е превръщането на община Панагюрище в привлекателно място за живеене и притегателен център за
инвестиции, иновации и работа. Основните приоритети са:
 Открито и гъвкаво управление на общинските
финанси и общинската собственост;
 Устойчиво икономическо развитие и подобряване на общинската инфраструктура;
 Качествено и конкурентно образование и възпитание на децата и учениците;
 Висок стандарт чрез достъпни и качествени
здравни и социални услуги;
 Превръщане на Панагюрище във водещ туристически, културен и спортен център;
 Укрепване и развитие на административния капацитет за по-добро управление и обслужване
на гражданите и бизнеса.

В този смисъл, Общината създава условия за развитие на устойчива и предвидима икономическа
среда, която да гарантира заетост и повишаване
качеството на живот. Подобряването на общинската инфраструктура се извършва с разработването и участие в проекти, чиято реализация се
осъществява чрез мащабно европейско финансиране, собствени средства и активно партньорство
с бизнеса.
Кои са основните проекти, по които работи
Община Панагюрище? Успявате ли да
използвате пълноценно националните и
европейските фондове?
На всеки кмет му се иска да използва пълноценно и в максимална степен европейските фондове. Във всяка от програмите има съфинансиране
и ние добре сме си направили разчета в тази посока. Досега нямаме финансови корекции по нито един проект, което е добър показател за Общината.
Важното за община Панагюрище е, че тя е икономически жива и стабилна. Тук промишлеността работи нормално в условията на икономическа и финансова криза и успява да оцелява. Радващото е,
че за разлика от всички останали десет общини в
област Пазарджик, нашата община няма никакви
просрочени финансови задължения към бизнеса.

Никола Белишки е роден на 28 декември 1966 г. в град Панагюрище, България. Висшето
си образование завършва в Технически университет, Габрово. На парламентарните избори
през 2009 година г-н Белишки е избран за народен представител от партия ГЕРБ. На
местните избори през 2011 г. е издигнат от ГЕРБ и избран за кмет на община Панагюрище.
Женен с едно дете.
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© Кристиян Благоев
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ПРЕДСТАВЯНЕ

© Кристиян Благоев

Програма
От особена важност
за общината са
проектите по
Оперативна програма
„Околна среда“
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По класацията на министър Симеон Дянков ние
бяхме в топ-5 по финансова стабилност и усвояване на средства. При нас няма забавени плащания
и това е трайна политика, която успяваме да налагаме – не може да искаме бизнесът да е коректен, а ние да не сме.
От особена важност за общината са проектите по
Оперативна програма „Околна среда“. В момента се изпълнява ВиК проект („Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора, гр. Панагюрище, община Панагюрище“), с който ще бъде подменена около 52 % от канализационната мрежа и
част от водопроводната. Тъй като проектът е за
околна среда, се финансира основно канализацията, а дейностите по водопровода са съпътстващи. Имаме и проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Другият проект по тази програма е „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Панагюрище“, осъществяван съвместно с Община
Стрелча. Важно е и той да приключи успешно, за-

щото алтернативата е скъпа – превозване на отпадъците от нашата община на 40 до 60 км разстояние.
По програма Регионално развитие осъществяваме
проекта „Панагюрище – столица на свободата“. Голяма част от дейностите са изпълнени, а крайният му срок е 7 май 2014 г. С реализацията на този проект Панагюрище ще се превърне в привлекателна туристическа дестинация. Стойността му е
4.8 млн. лв. Със средствата основно се реконструират и реновират сградата на Историческия музей, част от възрожденските къщи – Тутева, Лекова, Дудекова и Райна Княгиня, както и част от прилежащите терени към тези обекти.
Друг проект, който спечелихме, е за достъпна
градска среда – „Панагюрище – общински център
с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“. За първи път от 37 години ще се ремонтират централната градска част и
централният площад в Панагюрище, изграден за
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Община Панагюрище е разположена в централната част на Средна гора, в Панагюрската
котловина по поречието на река Луда Яна. Горският фонд заема най-голям относителен дял
от общата територия на общината - 46,69%. На територията на общината са разположени
и няколко изключително лечебни минерални извора. Над 21000 души от населението на
общината живеят в град Панагюрище.

100-годишнината от Априлското въстание. Имаме и много по-малки проекти по ПУДООС, детски
площадки, а в социалната сфера почти няма програма, в която да не партнираме на социалното
министерство. Даваме си сметка, че това е важна
функция за общината. Тя е разкрила за последната година над 350 работни места към Дирекция
„Бюро по труда“ – Панагюрище, което не е малко. Партньорството ни с Дирекцията е много добро и в друга посока – правим изнесени приемни за сметка на Общината, така че да спестим затруднението на безработните хора от населените
места да идват до общинския център за регистрация и задължителните подписи по график.

Условия
Общината създава
условия за развитие
на устойчива
и предвидима
икономическа среда,

В момента функционира много успешно Център за
обществена подкрепа „Зора“, който вече се финансира с делегиран бюджет. Имаме дневен център
за деца с увреждания „Дъга“ и реализираме център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания за около 800 хил. лв., имаме дневен център
за възрастни хора с увреждания „Св. Св. Козма и
Дамян“, разкрихме нова социална услуга в общността от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип за деца „Павел Бобеков“, и през
2013 г. продължаваме изпълнението на Проект „И
аз имам семейство“, предоставяме услуги за деца
и възрастни – „Личен асистент“, „Звено за помощ в
домашна среда – Панагюрище“, развиваме мобилни услуги за деца и възрастни в общността – Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и
Обществена трапезария. Имаме и предложение от
частен инвеститор да направим в едно от населените места на общината дом за възрастни хора, като в момента сме в процес на преговори.
Ако нямаше такова струпване на съфинансиране
по двата проекта за ВиК и проекта за депото, как-

то и по регионално развитие, имахме разчет, при
който без заемни средства да финансираме нашия дял. За 2013 г. имаме преходен остатък по
бюджета от 3.4 млн. лв. при бюджет близо 14 млн.
лв., които ще използваме за съфинансиране. Смея
да твърдя, че малко общини могат да се похвалят със същото.
Друг проект, по който работим и е мечта за панагюрци, е довършване на строителството на язовир
Луда Яна, започнало преди близо 30 години. Може би през май 2014 г. ще бъде готова документацията и ще стартира процедура за избор на изпълнител. Сегашната ситуация с водоснабдяването на общината е следната – основен водоизточник е река Марица, като захранването е чрез водопровод от 42 км с 5 подемни станции. Той е на
30 години, с изчерпан технически ресурс. Авариите по трасето са неизбежни и чести. Кризата през
2012 г. беше сериозна и се наложи да обявим
бедствено положение. Тогава държавата и финансовият министър отпуснаха на общината 1.115
млн. лв. за ремонтиране на най-тежкия участък и
през 2013 г. сме имали само 4 дни със затруднения във водоснабдяването. И към настоящия момент ние сме в непрекъснат диалог с настоящото
правителство на Република България и разчитаме
на волята на управляващите въпросът за изграждане на язовир „Луда Яна“ да бъде поставен на
дневен ред и реализирането на проекта да тръгне в най-кратки срокове.
Вложихме 370 хил. лв. от общинския бюджет за
ремонт на 3000 куб. м. местен резервоар, който се
явява като сериозен буфер и дава възможност на
ВиК дружеството да използва по-ефективно електроенергия. В момента сме на пазара на електроенергия, след процедура по ЗОП, и договорихме

[ ДЕКЕМВРИ 2013 ] SHARED VALUES 23

Shared Values стр. 24

ПРЕДСТАВЯНЕ

такива цени, които предизвикват завист сред индустриалните потребители на енергия. В края на
месец ноември закупихме и нов багер за нуждите на „ВиК – П“ ЕООД, Панагюрище. С помощта на
„Асарел-Медет“ АД подменихме три помпени агрегата. Направихме и много други инвестиции за подобряване на ВиК услугата. Настоящият ръководител показа на всички преди него, че няма невъзможни неща.

Развитие
По програма
Регионално развитие
осъществяваме
проекта
„Панагюрище –
столица на
свободата“
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Каква е ролята на местната индустрия за
развитието на общината и по какъв начин
може да се подобри съвместната работа?
Общината трябва не само да подпомага, но и да
не пречи на бизнеса. Местната индустрия е гръбнакът на икономическата стабилност в нашата община. В Панагюрище има доста фирми, които са
малки, но стабилни. Това позволява на хората да
посрещат текущите си разходи и да плащат данъци на общината. Ние се стремим по всякакъв начин да създаваме нормални условия за развитие
на бизнеса, така че бизнесът да разкрива нови работни места. Много добре партнираме със Сдружение на предприемачите в Панагюрище. Имаме
подписано споразумение и правим срещи, за да
коментираме инвестиционните намерения на Общината. Всяка обществена поръчка, която публикуваме на интернет страницата на общината, изпращаме и на Сдружението на предприемачите.
Не случайно тази година за първи път от 14 години насам кметският екип получи и наградата на
Управителния съвет на сдружението – Златен ритон. Това е признание за нашия екип за това, което сме свършили за последните две години.
Община Панагюрище се гордее с изключително богат културен живот и не спира да заявява
себе си като добър център за културен туризъм.

През 2013 г. за първи път се проведоха три международни фестивала и конкурса. През месец май,
със съдействието на големите фирми от общината, в Панагюрище се проведе за първи път Световно първенство по фойерверки „Огън, цвят, фантазия“. През септември направихме и Първи международен младежки танцов фестивал „Пъстър свят“,
като събрахме младежи от пет страни. През октомври осъществихме Първи международен конкурс за млади оперни изпълнители „Елена Николай“. Това е доста сериозен и задължаващ формат и като организация, и като начин на провеждане. Журираха известни български оперни деятели – председател беше г-жа Христина Ангелакова,
членове – Дарина Такова, Калуди Калудов и диригентът Григор Паликаров. Почетен член на журито
бе италианската оперна певица-мецосопран Бруна Балиони, наричана „примадоната на италианското белканто“.
Как се развива партньорството Ви със
Средногорие Мед Индустриален Клъстер.
По какви инициативи работите заедно?
Под формата на публично-частно партньорство
(ПЧП) в момента реализираме спортната ни зала съвместно с „Асарел-Медет“ АД. Тя е на стойност над 11 млн. лв. Имаме ПЧП и за реализацията на съвременен медицински център за лъчетерапия, като в него очакваме инвестиции за над 22
млн. лв. Нашата идея е, съвместно с „Асарел-Медет“ АД, да изградим център, който да се конкурира с медицинските центрове в София и Пловдив и
той да даде устойчивост на региона и да направи хората по-сигурни, като така спре и миграцията. Предвиждаме и ПЧП за висше учебно заведение съвместно със Средногорие Мед Индустриален Клъстер. С дарителството на „Асарел-Медет“
АД и лично на изпълнителния директор на друже-
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Мечта
Друг проект, по
който работим и е
мечта за панагюрци,
е довършване на
строителството на
язовир Луда Яна

ството д-р инж. Лъчезар Цоцорков в качеството му
на меценат на българската култура, през 2012 г. в
Исторически музей – Панагюрище бе изградена и
залата трезор с експозицията „Панагюрско златно
съкровище“, в която всяка година за един месец е
изложен оригиналът на съкровището, а в останалото време от годината – точно негово копие, изработено със средства от дарителите.
С „Асарел-Медет“ АД имаме и рамков договор на
стойност 365 хил. лв. всяка година. По волята на
дарителя, с тези средства се подпомагат дейности
в училищата, социалната сфера, инфраструктурата в населените места и др. Това е част от тяхната
политика за корпоративна социална отговорност
и се надяваме този техен пример да бъде последван и от останалите местни фирми.

рани със средства от ЕС, както и доизграждането
на язовир Луда Яна. За първи път в Община Панагюрище се прави Общ устройствен план и има изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие, в който предвиждаме втора връзка
към квартал Драгулин в Панагюрище, така че част
от трафика да се измести от центъра на града.
Много важен проект е и газификацията на Средногорието, която ще се осъществи от „Булгартрансгаз“ с финансиране от Международен фонд „Козлодуй“, за която се работи отдавна.
Не на последно място е изготвянето на нови проекти, с които Общината да кандидатства през
следващия програмен период 2014-2020 г.
Интервюто взе Атанас ГЕОРГИЕВ

Какви предизвикателства стоят пред
общината и местната общност в следващите
години?
Всички усилия са насочени към реализацията на
двата големи инфраструктурни проекта, финанси-
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Индустрия и енергетика:
Европейски политики
за споделена
конкурентоспособност
Групата Магрит призовава ЕС да създаде система за възнаграждения,
които да заплащат на енергийните компании за резервен капацитет

а 11 октомври 2013 г. в Брюксел
главните изпълнителни директори на 10 от най-големите електропроизводствени компании в Европа,
обединени в неформален клуб, наречен Група Магрит, дадоха безпрецедентна като критичност пресконференция с оценка на европейската енергийна политика през последните 4 години. „Европейската енергийна политика се удари в стената”, казва главният изпълнителен директор на GDF Suez Жерар Местрале.
Група Магрит (Magritte Group) е създадена през пролетта на 2013 г. в музея на художника-сюрреалист
Рене Магрит в Брюксел. Членове на групата са главните изпълнителни директори на 10 големи европейски енергийни компании – GDF Suez, EON, RWE, ENI,
Enel, Iberdrola, Gas Natural, CEZ, Gas Terra, Vattenfall,
които притежават капацитетите за производство на
половината от електроенергията в Европа.

Цени
Енергийните сметки
на промишлените
потребители са се
повишили с 21%
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Посланията
Ръководителите на компаниите в Група Магрит призоваха за прекратяване на субсидиите за вятърна и слънчева енергия, защото европейският пазар вече се бори със свръхкапацитет. Изпълнителните директори също така призовават за общоевропейски капацитетен механизъм, който да заплаща услугите за поддържане на електрически мощности за производство на енергия в режим на готовност. Те искат ЕС да подобри своята схема за въ-

глеродни емисии, чиито ниски цени не успяват да
стимулират нисковъглеродни горива като природен
газ и ядрена енергия. Неформалната група официално лобира Европейската комисия и националните
правителства да променят енергийната политика на
ЕС, която според тях не е успяла да постигне своята тройна цел за: намаляване на цените, намаляване на въглеродните емисии и сигурност на енергийното снабдяване. Групата иска да наложи позицията си за разглеждане на вятърната и слънчева
енергия като зряла индустрия, която вече не изисква субсидии.
Тъй като търсенето на енергия в Европа спада в резултат на икономическата криза и на повишаването на енергийната ефективност, цените на едро на
мощност са спаднали наполовина спрямо 2008 г.
Въпреки това, цените за индустриалните и битови потребители са стигнали рекордни нива. Групата заявява, че през последните четири години сметките за енергия за битови потребители са се увеличили със 17 %, а сметките за промишлени потребители са се повишили с 21 %. Европейският пазар се
бори със свръхкапацитет. Прекалено щедрите субсидии за възобновяеми източници на енергия доведоха до вълна от инвестиции в слънчеви и вятърни централи, които се ползват с приоритетен достъп
до мрежата на фиксирани, далеч над пазарните цени и които правят съществуващите мощности за топлинна- и електроенергия икономически неефективни. „В сектори като стоманодобив, автомобилостроене и нефтопреработка, когато имаше свръх-капацитет, той беше затворен. А в енергийния сектор с масово субсидирания капацитет в слънчева и вятърна
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MEDE
ME
DEF, flic
DEF,
f ickr
krr

Жерар Местрале, GDF SUEZ

Мерки
Новите мерки
не трябва
да влошават
допълнително
конкурентоспособността
на индустрията

© anweber, shutterstock

енергия ни доведе до абсурдната ситуация, в която
се намираме днес” каза Местрале.
Групата твърди, че традиционните производители
на комунални услуги твърде дълго време са пренебрегвали слънчевата и вятърна енергия. В резултат на което тези нови източници на енергия са собственост основно на непрофесионални играчи: соларни панели на частни граждани и вятърни турбини на малки енергийни компании, общини и кооперации на гражданите. Свръхкапацитетът на производство на електроенергия в Европа е утежнен и
от бума в САЩ на добива на шистов газ, което води
до наплив на евтини американски въглища за Европа, а американските комунални услуги преминават
на енергия от газови инсталации. Това принуждава европейските комунални услуги да затворят 51
гигавата мощности – модерни електроцентрали на
природен с газ с еквивалент на комбинирания капацитет на потреблението на Белгия, Чехия и Португалия. Затварянето на тези гъвкави газови централи застрашава енергийната сигурност на Европа, тъй като тези мощности са от съществено значение за създаване на резерв на вятърната и слънчева енергия. По тези и други причини европейската енергийна и индустриална конкурентоспособност
са силно застрашени.
Изводите на Групата Магрит:
 последните 4 години европейската енергийна политика е тотално сгрешена;
 някои европейски държави се престараваха в
прокарване на национално ниво на тази грешна
енергийна политика;

 енергийните сметки за бита в Европа се повишиха с 17 %;
 енергийните сметки за индустрията в Европа нараснаха с 21 %;
 субсидиите за ВЕИ влошиха конкурентоспособността на европейската индустрия;
 инвестициите във ВЕИ влошиха сигурността на
електропреносните и разпределителните мрежи;
 новите газови технологии на САЩ им дадоха огромни предимства в реиндустриализация и конкурентоспособност;
 това поевтини американските въглища и те направиха дъмпинг в Европа;
 в резултат – 51 гигавата модерни газови централи в Европа спряха работа.

Предложенията
Принципно, Европа може да се справи с дълги и студени зими като през 2012-2013 г., но двуседмичен
отрязък от много студено време, с температури под
минус 10°С, може да доведе до кризи с прекъсване
на снабдяването поради липсата на резервен капацитет. По тази и други причини, Групата Магрит призовава ЕС да създаде система за възнаграждения,
които да заплащат на енергийните компании за резервен капацитет. Общите усилия към целия ЕС механизъм за капацитет са имали особен успех досега, но е имало и разнообразие от национални усилия за изграждане на системи за режим на готовност. Разбира се, всичко това следва да не разрушава допълнително конкурентоспособността на европейската индустрия.
Shared Values

[ ДЕКЕМВРИ 2013 ] SHARED VALUES 27

Shared Values стр. 28

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Състояние,
нормативни акценти
и цели до 2020 година
Българската икономика продължава да се
характеризира с няколко пъти по-висока енергийна
интензивност спрямо средната за ЕС

Кольо Колев е завършил висше образование в ТУ-София със специалност
електроинженер – магистър по топлоелектрически централи, мрежи
и системи. Той притежава професионален сертификат по бизнес
администрация, издаден от Оpen University – Лондон и е преминал през
много допълнителни образователни форми, в т.ч. в България, Русия,
Дания, Австрия, Великобритания, Италия, Гърция, Румъния, Израел, Индия
и Китай. Има богат професионален опит в областта на управлението на
енергийния сектор, европейската интеграция, национални и международни
програми и проекти по ЕЕ и ВЕИ. Работил е в системата на Министерството
на икономиката и енергетиката в различните му структурни форми
като експерт, инспектор, заместник-министър на енергетиката и
енергийните ресурси, директор на дирекция „Енергийна ефективност и
ВЕИ”, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност и
изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Ангажименти
Пред България
стоят сериозни
ангажименти
за развитието
на енергийната
ефективност
до 2020 г.
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последно време вниманието на българското общество е фокусирано върху проблемите,
свързани с развитието на атомната енергетика, възобновяемите енергийни източници и повишаването
на цените на електрическата енергия. Основният европейски и национален стратегически приоритет –
енергийната ефективност (ЕЕ) като че ли остана на
заден план. От време на време в медийното пространство се появява информация за процедурите
за кандидатстване и възможностите за финансиране на проекти по ЕЕ в сградите и в малките и средни предприятия, съответно по оперативните програ-

ми „Регионално развитие“ (ОПРР) и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОП
Конкурентоспособност). Всеобщо е мнението обаче,
че усвояването на финансовите средства от Европейския съюз (ЕС) по тези две оперативни програми
върви бавно и отчетените досега резултати по реализирани проекти са меко казано скромни. А пред
България стоят сериозни ангажименти за развитието на ЕЕ в хоризонта до 2020 г. Не трябва да се игнорира фактът, че цялостното оползотворяване на
потенциала от енергоспестяване в страната е равностойно на над 1 100 МВт новоизградени електрически мощности и че ЕЕ стои в основата на устойчивото икономическо развитие на страната. В Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020 на ЕС е определена визията за со-

Shared Values стр. 29

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Икономика
Българската
икономика
продължава да се
характеризира с
няколко пъти повисока енергийна
интензивност спрямо
средната за ЕС

циална пазарна икономика на Европа за 21-ви век
и са определени 3-те стратегически цели „20/20/20“,
едната от които е повишаването на ЕЕ с 20 %. Тези цели са трансформирани в национални цели на
страните-членки. Пред България стоят 2 цели за повишаването на ЕЕ – 9 % до 2016 г и 20 % до 2020 г.

Състояние на ЕЕ в България
България е силно зависима от вноса на енергоносители – природен газ, суров нефт и ядрено гориво.
През последните години бяха предприети мерки за
намаляване на енергоемкостта на БВП, но българската икономика продължава да се характеризира
с няколко пъти по-висока енергийна интензивност
спрямо средната за ЕС, което представлява рисков
фактор пред конкурентоспособността на предлаганите продукти и услуги. На фиг. 1 е показано развитието на енергийната интензивност до 2011 г.

низация и повишаване на ЕЕ са свързани с преодоляването на следните проблеми :
 Остаряла техника и технологии, използвани в
предприятията,
 Недостатъчна заинтересованост на предприятията за използване на иновационни технологии,
 Недостатъчна информираност на предприятията
за различните процедури за кандидатстване за
финансиране,
 Недостатъчен капацитет и трудности при разработване на избираеми проекти за получаване
на финансиране.
Изменението на енергийната интензивност на индустрията е показано на Фиг. 3. Вижда се, че КЕИ
на индустрията намалява около два пъти за периода от 2000 г. до 2011 г.

Нормативна уредба по ЕЕ в България
Очевидно е, че съществува висок потенциал за
енергоспестяване по цялата верига – от производство, преноса и разпределението до крайното потребление на енергията. Тук стои приоритетната
задача да се въведат пазарни икономически стимули за реализиране на мерки за ЕЕ, както за енергийните компании, така и за крайните потребители.
В сектор Строителство сградите заемат централно
място в политиката за повишаването на ЕЕ, тъй като на жилищата, офисите, магазините и други сгради се падат близо 40 % от крайното енергийно потребление (КЕП) и 36 % от емисиите на парникови
газове. На фиг. 2 е посочена тенденцията в развитието на КЕИ в сектора на услугите.
В сектор Индустрия предизвикателствата за модер-

Основните документи, които очертават политиките за икономическото развитие на България до
2020 г, включително визията и специфичните цели
за развитие на ЕЕ, са:
1. Национална програма за развитие: България
2020;
2. Националната програма за реформи;
3. Енергийната стратегия на България до 2020 г.;
4. Стратегията по ЕЕ на България до 2020 г. (в процес на изготвяне);
5. Закона за енергийна ефективност и подзаконовата уредба.
В тях са определени приоритетите и подходите за
постигането на поставените стратегически цели за
развитието на страната до 2020 г.:
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Shared Values стр. 30

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Стратегия
Предстои Народното
събрание да приеме
Национална стратегия
по енергийна
ефективност на
Република България

Фиг. 1. Първична и крайна енергийна
интензивност за периода 2000 – 2011 г

Фиг. 2. Крайна енергийна интензивност
на сектор услуги 2000 – 2011 г

Фиг. 3. Крайна енергийна интензивност
на индустрията 2000 – 2011 г.
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Shared Values стр. 31

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Приоритети и подходи за постигането на поставените
стратегически цели за развитието на страната до 2020 г
Индикатор
Ограничаване увеличението на нивата на GHG
Задължителна национална цел на енергията от ВИ в
брутното крайно потребление на енергия в страната
Задължителен дял на енергията от ВИ в транспорта
Повишаване на енергийната ефективност

Обследване
Обследването се
извършва най-малко
веднъж на всеки
5 години

Целева стойност
с до 20 % до 2020 г. спрямо 2005 г.
16 %
10 %
25 %

Законът за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и подзаконовата уредба са хармонизирани с

Задължения по изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания в:

Новите изисквания

Сгради

на директивите 2010/31/ЕС и 2012/27/ЕС на Европейския съюз. Предстои Народното събрание да
приеме Национална стратегия по енергийна ефективност на Република България, която да определи
националната цел за енергийни спестявания и която ще се актуализира на всеки 5 години. Въз основа на тази стратегия ще се разработят новите Национални планове за действие за енергийна ефективност (НПДЕЕ), в които ще се определят националните цели за енергийни спестявания и националните междинни индикативни цели за енергийни спестявания. Те се разпределят като индивидуални цели за енергийни спестявания и индивидуални междинни индикативни цели за енергийни спестявания с НПДЕЕ между:
1. Търговците с енергия,
2. Собствениците на сгради по чл. 19 от ЗЕЕ,
3. Собствениците на промишлени системи по чл. 33,
ал. 2 от ЗЕЕ.

Собствениците на сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над
500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м. имат задължение да извършат сертифициране на тези сгради, а в тригодишен
срок от датата на приемане на резултатите от обследването са длъжни да изпълнят предписаните
мерки за повишаване на ЕЕ.

Държавната политика за повишаване на ЕЕ при
крайното потребление на енергия и предоставяне на енергийни услуги се провежда от министъра
на икономиката и енергетиката, а министърът на
регионалното развитие провежда държавната политика по ЕЕ в жилищните сгради. Двамата министри съвместно разработват, актуализират, внасят
за приемане от Министерския съвет и нотифицират пред Европейската комисия Национален план
за увеличаване на броя на сградите с близко до
нулево потребление на енергия до 2020 г. Органите за местно самоуправление участват чрез изготвяне на планове за ЕЕ и програми за тяхното
изпълнение. Средствата за изпълнение на плановете се предвиждат в бюджетите на съответните
органи на държавната власт и на местното самоуправление.

Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради и изготвянето на оценки за
енергийни спестявания се извършват от лица, вписани в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) по чл. 23а, ал. 1 от ЗЕЕ. Издадените от тях сертификати имат валидност 10 години. Същите тези лица извършват и проверката за ЕЕ
на отоплителни инсталации с водогрейни котли с полезна номинална мощност над 20 кВт и климатични
инсталации с номинална електрическа мощност над
12 кВт в сградите за обществено обслужване.

Промишлени системи
Тук задълженията касаят собствениците на промишлените предприятия. На задължително обследване за ЕЕ подлежи всяка промишлена система, чието годишно потребление на енергия е над 3000
МВтч. и всички системи за външно осветление –
улично, парково и други. Обследването се извършва най-малко веднъж на всеки 5 години. Собствениците на промишлени системи, за които са определени индивидуални цели за енергийни спестявания до 2016 г. в НПДЕЕ, са длъжни да изпълнят
мерките, предписани от обследването за ЕЕ. Те са
длъжни да подават в АУЕР ежегодно декларация
по образец за годишното потребление на енергия.
Обследването за ЕЕ се извършва от лица, вписани
в регистъра на АУЕР по чл. 34а, ал. 1от ЗЕЕ, така
наречените „енергийни одитори“.
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Спестявания
Фиг. 4. Резултати от изпълнението
на енергоспестяващи мерки от ПС

Постигнатите
енергийни спестявания се доказват
след 1 година от
въвеждането им

Фиг. 5. Изпълнение на Националната цел
за енергийни спестявания до 2016 г

Търговци с енергия
В изпълнение на задълженията си по изпълнението на поставените им индивидуални индикативни
цели, търговците с енергия изпълняват мерките по
ЕЕ, предоставят енергийни услуги на крайните потребители на енергия или правят вноски във Фонд
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или в други съществуващи или новосъздадени
фондове за ЕЕ. Те могат да изпълняват сами дейностите по обследване и сертифициране на сгради
или по обследване на промишлени системи, както
и оценка и изпълнението на мерки по ЕЕ, ако отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 34,
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ал. 1 от ЗЕЕ. В противен случай те възлагат изпълнението на дейностите на лица, които отговарят на
тези изисквания.

Енергиен мениджмънт
За успешното изпълнение на целите за повишаването на ЕЕ, собствениците на държавни и общински сгради и на промишлени системи от индустрията са длъжни да извършват управление на ЕЕ. В
този смисъл те трябва да определят поне 1 експерт
или да сформират звено по енергиен мениджмънт
с подходящите експерти, мениджъри и експертиза. Задължителните дейности на звеното трябва да

Shared Values стр. 33

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Индустрия
В сектор Индустрия
фигурират общо
297 предприятия с
годишно потребление
на енергия над
3 000 MВтч

обхващат задълбочено познаване на нормативната
уредба и добрите практики в областта на ЕЕ, следене на промените и периодично провеждане на обучения на персонала му. Звеното трябва да :
1. изготвя планове и програми за повишаване на
ЕЕ в съответствие с предписани в проведено обследване мерки по ЕЕ в прилежащите сгради,
промишлени системи, котли, климатични инсталации и улично осветление,
2. изготвя предложения и проекти на договори за
изпълнение на енергийни услуги (ЕСКО) с потенциални фирми – енергийни одитори,
3. организира изпълнение на предписаните мерки,
заложени в плановете и програмите по ЕЕ, правилната експлоатация и отчитането на реализираните енергоспестяващи ефекти,
4. представя информация на собствениците за реалния и за очаквания ефект от предвидените в
плановете и програми изпълнени мерки,
5. води дневник и изгражда база данни за месечното потребление по видове енергии, включително дати, цени и количества.
Собствениците на сгради и на промишлени системи представят в АУЕР годишни отчети за управлението на ЕЕ с описание на дейностите и мерките,
постигнатите енергийни спестявания както и копие
от плановете и програмите по ЕЕ не по-късно от 31
март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.

Договори с гарантиран резултат (ДГР)
Кметовете на общини или управителите на предприятията от индустрията могат да започнат изпълнението на предписаните мерки по ЕЕ като възложители чрез сключване на ДГР (ЕСКО договори) с

фирмите изпълнители – енергийни одитори от регистъра на АУЕР. Чрез тях се изпълняват предписаните мерки за повишаване на ЕЕ в сгради и/или
промишлени системи, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение се извършва
за сметка на реализираните икономии на енергия.
ЕСКО фирмите осигуряват извършването на услугата изцяло или частично със собствени средства
или поемат задължение да осигурят финансирането им от трета страна, носят финансовия, техническия и търговски риск и гарантират постигането на
енергоспестяващите ефекти предвидени в договора. Тук трябва да се подчертае, че за сгради държавна и/или общинска собственост, в които се изпълнява ЕСКО договор, в бюджетите на министерствата, ведомствата и общините се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора съответстват на нормализираните
разходи за енергия на тези сгради.
Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява след 1 година от въвеждането на мерките за повишаване на ЕЕ чрез обследване за ЕЕ с прилагане на методиките за оценка
на ефекта от различните видове изпълнени мерки.
Следващата стъпка е издаването на Удостоверения
за постигнати енергийни спестявания от изпълнителния директор на АУЕР на собствениците на сгради, на промишлени системи, както и в съответните случаи на търговците на енергия. Удостоверенията се използват за потвърждаване изпълнението
на поставените индивидуални цели за енергийни
спестявания.
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Резултати от изпълнението на НПДЕЕ

Интегриран подход до 2020 г.

Органите на централната власт са подали общо 16
отчета за изпълнение на плановете си за ЕЕ през
2012 г. От 28 областни администрации отчети за
изпълнението на мерки през 2012 г. са изпратили 20 области. Близо 70 % от тях посочват, че през
отчетната година не са изпълнявали мерки за повишаване на ЕЕ. От 264 общински администрации,
196 са изпратили отчети. 94 общински администрации (около 48 %) декларират, че през 2012 г. не
са изпълнявали мерки по ЕЕ. Налага се усещането,
че те все още изчакват отминаването на икономическата криза. В сектор Индустрия фигурират общо
297 предприятия с годишно потребление на енергия над 3 000 MВтч, които имат определени индивидуални цели за енергийни спестявания. В АУЕР са
постъпили 198 отчета. Приблизително 87 % от тях
имат извършено обследване за ЕЕ. Само 114 от тях
са декларирали, че са предприели изпълнение на
ЕСМ, а 84 нямат посочени ЕСМ за 2012 г. За изпълнението на около 90 % от ЕСМ за 2012 г. е използвано собствено финансиране.

България трябва да гарантира изпълнението на
поставените цели за повишаването на ЕЕ с 9 % до
2016 г. и с 20 % до 2020 г. От Европейската комисия са отправени строги послания към страните-членки, че средства по оперативните програми
през новия програмен период ще се отпускат само
срещу постигнати реални резултати. Затова е необходимо да се положат решителни усилия за:
 ускоряване на изготвянето и приемането на Националната стратегия по ЕЕ до 2020 г.;
 ускоряване на изготвянето и приемането на
Националния план за увеличаване на броя на
сградите с близко до нулево нетно потребление
на енергия до 2020 г.;
 актуализиране на НПДЕЕ;
 преосмисляне на практическото участие, ролята
и ангажиментите на задължените лица при изпълнението на поставените им цели;
 развитие на клъстерите и катализиране на партньорството между общините и предприятията в
регионите;
 повишаване на усвояването на средствата по
оперативните програми на ЕС до пълния им
размер през новия програмен период 2014 –
2020 г.;
 активизиране и развитие на ЕСКО услугите;
 провеждане на обучение и разпространение на
актуална информация и добри практики в областта на ЕЕ.

От всички 52-ма търговци с енергия които имат определени индивидуални цели за енергийни спестявания, в АУЕР са получени отчети само от 26 от тях.
Това показва сериозно подценяване на задълженията им към ЕЕ. Тук е важно да се уточни, че отчетените стойности са претендирани енергийни спестявания, които впоследствие следва реално да се потвърдят по реда на ЗЕЕ. Процесът на доказването
на реално постигнатите енергоспестяващи ефекти
започва с обследване след изпълнението на мерките за ЕЕ, оценка и валидиране на ефектите, издаване на Удостоверения за енергийни спестявания от
АУЕР и накрая признаване на изпълнението на поставената индивидуална цел за енергийни спестявания. Резултатите от досегашното изпълнение налагат усещането, че органите за местно самоуправление, предприятията и търговците с енергия изчакват отминаването на икономическата криза, въздържат се от предприемане на активни практически действия и забавят изпълнението на задълженията си в областта на енергийната ефективност.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансиране
Европейски
средства през новия
програмен период
ще се отпускат само
срещу постигнати
реални резултати
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Кольо КОЛЕВ,
Енергиен експерт и консултант

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020
Национална програма за развитие: България 2020
Националната програма за реформи
Енергийната стратегия на България до 2020 г.
Закона за енергийна ефективност и подзаконовата уредба
Отчет за изпълнението на ВНПДЕЕ през 2012 г. на АУЕР
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Съвременни
подходи за енергиен
мениджмънт
Разработването и внедряването на качествена система
за енергиен мениджмънт е инструмент за запазване
на конкурентоспособността на енергоемката индустрия

сумацията на енергоносители и енергийни ресурси,
оперативно управление на работните параметри на
агрегатите, така че те да работят в оптималната си
област, извършване на „рационализации“ и други.

Разходи
Управлението
на енергийните
потоци е важно за
управлението на
енергийните разходи

ад понятието „енергиен мениджмънт“
стоят процесите на планиране и контрол на работата на съоръженията, консумиращи енергия. Исторически в повечето производствени предприятия
са се предприемали мерки за намаляване на кон-

Управлението на енергиите и енергийните потоци е важно от гледна точка на управлението на
енергийните разходи. Тяхното оптимизиране води
до намаляване на себестойността на крайния про-
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Управление
Управлението на
енергията все повече
се превръща в
единна проактивна
дейност за цялото
предприятие

дукт, съответно повишава конкурентоспособността и подобрява пазарната позиция на предприятието. Това важи с особена сила за енергоинтензивните индустрии, които дори с постигнати високи нива на енергийна ефективност продължават да са
големи енергийни консуматори, предвид естеството на производствените процеси. Такива отрасли са
добивът и обогатяването на руди, черната и цветна металургия, нефтопреработването, циментовата
промишленост, тежката химия и въгледобива.
Същевременно продукцията на тези индустрии в
повечето случаи се търгува по международно определени цени и се реализира на световните пазари, като допринася към БВП и формирането на експорта на страната. Това определя мястото на енергийния мениджмънт в цялостната политика на производствените предприятия като важен инструмент
за управление на себестойността на крайния продукт.
Управлението на енергията все повече се превръща в единна проактивна дейност за цялото предприятие, като се измества реактивното търсене
на конкретни решения „на парче“. Разработват се
и се прилагат планове за повишаване на енергийната ефективност, прилагат се политики за подмяна на машинния парк с по-енергоефективни машини и съоръжения, внедряват се системи за оползотворяване на отпадна топлина и др. Тук се включва
и процесът по избора на енергийни доставчици, като се въвеждат критерии за конкурентни цени и сигурност на енергийните доставки, тъй като голяма
част от енергоинтензивните производства са с непрекъснат цикъл на работа и сигурността на енергоснабдяването е от изключителна важност. В някои случаи е напълно възможно енергията да се
превърне от разходен в приходен център като например се стартира производство на електроенергия от високопотенциална отпадна топлина. Всичко
това извежда енергийния мениджмънт на преден
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план в цялостното управление на предприятията и
формира съвременните тенденции в развитието му.
Съвременното управление на енергията се осъществява на базата на комплексни автоматизирани системи за анализ, наблюдение и реализация на
мероприятия, целящи повишаване на енергийната ефективност на компаниите. Смисълът на енергийния мениджмънт е оптимизация на използваните горива и енергоносители, както и намаляване на
общите енергийни разходи на предприятието без
да се компрометира производствения процес. Системите за енергиен мениджмънт могат да бъдат
изградени на базата на съществуващи устройства
за измерване и комуникация и да обхващат всички
енергийни консуматори в обекта или само част от
тях. Както всеки управленски процес и енергийният
мениджмънт има основни принципи, върху които да
стъпи и задачи, които да реши.
Основните принципи включват:
 Управление на разходите за енергия, а не на количествата енергия;
 Управление на разходите за енергия в съответствие с възможностите на съществуващото технологично оборудване;
 Измерване и управление само на съществените
енергийни потоци. Целта е с минимум усилия да
се постигне максимален резултат;
 Управление на разходите за енергия чрез непрекъснат мониторинг.
Основните задачи на енергийното планиране са:
 Техникоикономическо проучване на текущата ситуация посредством подробно описание и оценка на статуса на енергоснабдяването и енергопотреблението;
 Идентифициране и описание на бъдещи възможни решения, които могат да отстранят съществуващите проблеми и да подобрят състоянието;
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Време

Планирането
на енергийния
мениджмънт
може да бъде
структурирано в
различни времеви
рамки

 Определяне целите на проекта (проектите), описание на отговорностите на ангажираните страни и изграждане на институционална рамка за
работа по проекта;
 Установяване на критерии за избор на най-доброто решение и показатели за анализ;
 Описание и анализиране на последствията от
изпълнението на различните предложени решения;
 Изготвяне на документация за техническата и
икономическа ефективност на предложените
проекти.
Структура на енергийния мениджмънт:
 Периодичен контрол и анализ на ефективността
на енергопотреблението;
 Подготовка на материалите за разглеждане и
утвърждаване от съвет по енергийна ефективност/ енергиен мениджмънт;
 Подготовка и организиране на енергийно обследване;
 Разработване и актуализиране на норми за разход на енергия (специфични разходи) за основ-

ните потребители
 Организиране на изпълнението на плановете и
внедряването на мерки за икономия на енергия;
 Мониторинг и верификация на икономиите, получени в резултат от внедрените мерки за икономия на енергия;
 Обучение на различни специалисти по специфични проблеми на енергийната ефективност и
енергийния мениджмънт;
 Популяризиране на добрите резултати и поощряване на изпълнителите.
Планирането на енергийния мениджмънт може да
бъде структурирано в различни времеви рамки:
 стратегическо дългосрочно планиране: 5 и повече години – определяне на основните дългосрочни цели на предприятието;
 средносрочно планиране: до 3 години – определяне на мерките за постигане целите за енергоспестяване;
 краткосрочно планиране: определяне на необходимите средства в годишния бюджет, необходими за изпълненето на енергоспестяващи мерки.
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Политики

Динамиката на
съвременните
пазари изисква
от предприятията
провеждане на
комплексни политики
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Основни етапи при организиране на енергийния
мениджмънт:
 определяне на отговорностите:
 определяне на компетенциите: изясняване и определяне на необходимия бюджет на енергийния мениджър;
 определяне на времеви график за изпълнение
на задачите;
 изготвяне на инвестиционен план на енергоспестяващи мерки;
 регулярни доклади на енергийния мениджър до
управителя/изпълнителния директор на предприятието.
Динамиката на съвременните пазари изисква от
предприятията провеждане на комплексни политики в различни области. Добре е и политиките по управление на енергията да се интегрират в цялостната рамка на останалите индустриални политики
като управление на качеството, на околната среда, на ремонтите и поддръжката на енергийното и
производственото оборудване. Това произтича както от взаимната обвързаност на тези аспекти ка-

то единна производствена система, така и от факта,
че те влияят в по-голяма или по-малка степен върху пазарната позиция на съответното предприятие.
Вече съществува и международно валиден инструмент, който да осъществи по-лесното формулиране на енергийната политика и нейното интегриране с останалите политики на предприятието. Това е международният стандарт за енергиен мениджмънт ISO 50001:2011, който включва в себе
си всички гореизброени принципи, цели и задачи.
Стандартът е универсален и може да се приложи
самостоятелно или в комбинация с други ISO стандарти като ISO 9001 и ISO 14001.
Международният стандарт позволява унификация
на процесите и процедурите и осъществяването на
целите на енергийния мениджмънт. Необходимата
информация за енергийните потоци и управлението на енергийните товари, върху която да се изгради енергийната политика може да се набави само
чрез внедряване и развитие на система за енергиен мениджмънт (СЕнМ).
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Система
Адекватната система
за енергиен
мениджмънт
проследява и
регистрира всички
съществени
параметри

Системите за енергиен мениджмънт обхващат
всички горива и енергоносители в предприятието и
изискват задълбочени познания в областта на съвременните системи за автоматизация и модерните
методи за анализ на енергийни потоци.
Разработването на пълна и ефикасна СЕнМ позволява извършването на обективен и точен анализ
на потреблението на енергийни ресурси в даден
промишлен обект. Колкото по-пълна и в дългосрочен план е събраната информация, толкова по-коректни ще бъдат резултатите от направения анализ. Адекватната система за енергиен мениджмънт
проследява и регистрира всички съществени енергийни и производствени параметри, имащи отношение към управлението на енергийните потоци и
разходите за различни енергоносители и енергийни суровини.

в текущия момент и за изминали периоди;
 Анализ на техническото състояние на съществуващото оборудване.
 Формиране на политики за понижаване на разходите за енергия
 Анализ на енергийните пазари в страната и региона – участници, нормативна база, продукти и
услуги, ценови равнища и тенденции, фактори
за развитие на пазара и др.
Разработването и внедряването на качествена система за енергиен мениджмънт и съставянето и изпълнението на адекватни съвременни програми за
енергиен мениджмънт предоставят силен инструментариум за запазване на конкурентоспособността на енергоемката индустрия във времената на
глобализация и растящи цени на енергията.
Ивайло НАЙДЕНОВ

Въз основа на анализа на информацията, получена
от СЕнМ и организацията на работа в конкретния
промишлен обект, може да се пристъпи към разработване и изпълнение на програми за енергиен мениджмънт. За да се съставят тези програми е необходимо да се премине през няколко основни етапа:
 Анализ на структурата на енергопотреблението

Ивайло Найденов е завършил бакалавърска степен по специалността
„Топло- и ядрена енергетика“ и магистърска степен по специалността
„Ядрена енергетика“ в Енергомашиностроителния факултет на ТУ – София.
Работил е като редактор с ресор „Енергетика“ в сп. „Ютилитис“. От 2012 г.
работи в областта на търговията с електрическа енергия и енергийния
мениджмънт на промишлени предприятия. Притежава сертификати за
разработване и внедряване на системи за енергиен мениджмънт по
стандарт ISO 50001:2011 и за вътрешен одит на системи за енергиен
мениджмънт по стандарт ISO 50001:2011.
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Споделеният
граждански песимизъм
Географски урок за държавници и мениджъри

Марин Русев е роден през 1961 г. Завършва висше образование
през 1986 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност География. През
1994 г. защитава първата у нас докторска дисертация, посветена
на устойчивото развитие. От 2003 г. е доцент в Геолого-географски
факултет. Ръководител е на катедра Регионална и политическа
география. Член е на Експертния съвет на Университетския център
за въздушно наблюдение и редакционния съвет на списание
„Геополитика“. Участва в създаването и ръководството на
магистърските програми „Регионална и политическа география“,
„Планиране и управление на териториални системи“, „Културна
и политическа география“, „Регионални геоенергийни ресурси и
стратегии“. Семеен е и има две дъщери.

Неадекватна природноекологична активност

Развитие
Развитието на
България се
основава на остарели
екстензивни
приоритети и
имитационни икономически
модели
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ългария е в най-изостаналата част на
ЕС – между Европейския център, Постсъветското
пространство и Мюсюлманското Средиземноморие.
Аксиоматичните щампи за благоприятно положение и дори предимства на националното пространство са в явен контраст със степента на усвояването им. Между България, континенталния Запад и Север има десетократни разлики по показателите, измерващи демографска гъстота, жизнен
стандарт, икономическа плътност, инвестиционна и туристическа привлекателност. Драматичните исторически обрати на националния външнополитически избор са причина за перманентен периферно-буферен пространствен статут на страната ни.

Природните дадености предлагат оптимални условия за модерно развитие чрез възобновяема енергетика, устойчив агробизнес, лека промишленост; парфюмерия, козметика, фармация, туризъм. Традиционните обществени потребности са в хармония с потенциалните екосистемни услуги на природния капитал.
В дисонанс с това развитието на страната се основава на остарели екстензивни приоритети и имитационни икономически модели. По-голямата част от промишлеността функционира чрез ресурсоемки, енергоемки и агресивни екологични технологии. Земеделската активност е неадекватна на почвено-климатичния потенциал и трудноадаптивна към европейските
кохезионни механизми. Социално-демографската катастрофа в селата и агресивното поведение на дъмпингови вносители демотивира националното производство. Пустеещите земи стават все по-лесна мишена на външния инвеститорски интерес. Практически
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Политика
Екологичната
политика е
декларативна,
фрагментарна и
нискоефективна

безотчетната полуфеодална горска агресия обслужва електорални цели и държи в подчинение планинските селища. Страната ни е евтина алкохолна дестинация за масови туристи с нисък социален статус.
Дори българите отдават предпочитание на конкурентни дестинации в съседни страни. Екологичната
политика е декларативна, фрагментарна, нискоефективна и не отчита природно-екологичната специфика
на отделните райони в страната.

Съотношението между родени деца и аборти е 2:1.
Детската смъртност е два пъти по-висока в сравнение със стойностите в ЕС. Близо половината от децата на България са застрашени от бедност. Над
50 % от родените са в условия на извънбрачни
връзки, което предрешава социалната им адаптация. Расте броят на бездомните и просещите. В приюти живеят над 10 хиляди деца, още повече са нерегистрираните, нуждаещи се от социална закрила.

Демографска катастрофа
и политическа безотговорност

Около 15 % от населението на България са неграмотни или полуграмотни – основна причина за живот в лишения, духовна нищета и социална изолация. Нарушени са обществените функции на българското училище. Основните му цели са тяснообразователни. Липсват реални усилия за възпитателно координирана политика между учители, родители и национални ценности. Образователните цели
са унифицирани и не отчитат регионална и локална
етно-културна специфика. Непрекъснато сменящите

След 1985 г. населението ни е намаляло с 1/4 –
процес, който е без прецедент дори в световен мащаб. Ежегодният демографски спад е 40-45 хил.
души. България създава най-бърз демографски вакуум в Европа. Възрастовата структура е безвъзвратно разрушена, трудовите условия предизвикват висока заболеваемост и смъртност, здравното
обслужване е хаотично.

[ ДЕКЕМВРИ 2013 ] SHARED VALUES 41

Shared Values стр. 42

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Критерии
Липсват адекватни
критерии за
финансова
обществена оценка
на учителската
професия

© Jorge in Brazil, flickr

се „стратегически“ образователни вектори са резултат от измислена конюнктура и се формулират от
откъснати от реалната училищна ситуация чиновници. Липсват адекватни критерии за финансова обществена оценка на учителската професия. Статистическият годишник на Царство България от 1939 г.
е нагледен пример за това – тогавашната щатна заплатата на гимназиален учител е колкото на полковник, а на училищен директор – колкото на генерал. Съвременният брой на подпокривните пространства, финансово предлагащи диплом за висше
образование, е приблизително равен на моловете в
страната. Броят на потенциалните кандидат-студенти е приблизително равен на местата за първокурсници във висши училища. Около 1/3 от тях мечтаят
да учат в чужбина, а реализиралите мечтата не же-
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лаят да се връщат. Над половината от дипломиращите се у нас са готови да емигрират.
За да получи университетски преподавател академична степен или звание е законово достатъчно да
посочи 6-7 „съмишленици“, готови да демонстрират
лоялност като гласуват „за“ във формално заседание на „Научно жури“. Като доводи могат да се окажат достатъчни електронни или други апокрифни
форми на представен авторски монографичен труд
(напр. хартиен тираж от 5-10 екземпляра) и десетина текста от последните няколко месеца, скрити
от научната общност със заклинанието „под печат“.
Професионалната квалификация в България е форма на хаотичен индивидуализъм и безхаберно
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отношение на държавата, като се отличава с ниска
степен на адаптивност към съвременното развитие.
Това активира младежка безработица, криминогенни тенденции и отчаяна емиграция. Налице е лавинообразно нарастване на население с елементарни консумативни поведенчески стереотипи, на хора, неуважаващи европейски и цивилизационни хуманни принципи, държавност, съседи, обществени
постижения, минало, природа и обществена инфраструктура.
Провежданата демографска политика е фасадна, с
елементарни и ограничени финансови механизми,
като е неспособна дори частично да смекчи неблагоприятните тенденции. Отличава се с ясно изразени етно-конфесионални синдроми, оказващи блокиращ ефект при опитите за използване на успешни в
световната практика механизми. Липсва гъвкавост
и яснота за причинно-следствените връзки между процесите, водещи до нравствена и материална нищета за все по-големи слоеве от населението.
Липсва стратегическа визия за средно- и дългосрочни механизми, оптимизиращи демографските процеси. Липсва институционална обвързаност
между образователно-възпитателните и социо-културните отговорности на държавата. Не се използва потенциалът на регионалните механизми, отчитащи природно-екологични условия, възрастова
структура, етно-конфесионални особености, степен
на грамотност и жизнен стандарт на населението.

Критична селищна
и транспортна инфраструктура

Градове
В седемте найголеми градове
живее всеки трети
жител на страната

В седемте най-големи градове живее всеки трети
жител на страната. В някои от градските квартали на практика липсват условия за градски начин
на живот и за позитивни муниципални устройствени инициативи. В селата ни вече са останали едва
27 % от общото население на страната, но в тях все
още се намират 34 % от сградния жилищен фонд.
Над 1/3 от селското население е в пенсионна възраст, а децата под 15 години са едва 13 %. Близо
200 села са напълно обезлюдени. Всяко пето село
е с под 50 жители. Полулегалното агресивно заселване на инородно население в села с отслабващи
функции води до практическото им преждевремен-

но социално изключване. Едва половината от населението на страната живее в сгради с относително
подходяща инфраструктура. Близо 55 % от жилищата все още се отопляват с дърва и нискокалорични
въглища. Над 70 % от жилищния фонд не е саниран. Едва 1/4 от областите в страната се оценяват
с относително добра шосейна мрежа. Дори автомагистрални участъци генерират несигурност заради разрушена настилка. Поради технологично изоставане, средната скорост на движение на влакови
композиции е 2-3 пъти по-ниска от водещите страни. Редица ж.п. участъци не са ремонтирани от десетилетия. Трафикът на влакове през някои селища
е опасен поради безконтролни набези над инфраструктура или подвижен състав.
Незадоволителното състояние на транспорта калкулира значителни загуби. На практика липсва воля и приемственост на стратегическата инфраструктурна визия с изключение на фанфарното изоставащо строителство на магистрални участъци,
чието планирано завършване може само хипотетично да доближи България до европейски стандарти едва след няколко десетилетия.

Вътрешна политическа нестабилност
Наследството на социализма, мудната и имитационна трансформация на стопанството и социалните отношения, както и неблагоприятни външни фактори катализират остро противостоене между социално-класови и корпоративни групи, поколения, етнически и религиозни общности, електорат и политически елит. Динамичната политическа
конюнктура препятства приемствеността и налагането на консенсусни обществени приоритети. Появата на нови лидери често води до обрати в електоралното поведение и значими политически трансформации. Разделението на властите е дебалансирано или фиктивно. Липсва реален гарант за политическа стабилност при нарастване на общественото напрежение по въпроси, свързани със сигурността на държавата. Доверието в институциите е
критично ниско и емоционално мотивирано. Налице
са типични форми на регионална политическа несправедливост, свързани с разлики в поведението
на социални или културни общности, със степента
на електоралната им активност и политическите им
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предпочитания. Често избраните заемат позиции в
резултат от изборни манипулации. Елементи на
нестабилност внасят и псевдополитици, подменящи
вота и електоралните послания. Правоохранителите не успяват да наложат респект на криминогенния контингент. Значителна част от пътната мрежа
в някои периферни региони на практика се експлоатират без контрол от страна на държавните органи, което предизвиква тежки инциденти и човешки жертви. Цели села и техните землища са подложени на сезонни миграционни опустошения на земеделската реколта, на което държавата и правото
не могат да се противопоставят ефективно.

Отрицателна стопанска ефективност

Процеси
България е пасивен
рефлектор на
импулси и процеси,
катализирани в
съседни страни и
региони
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Преходът след 1989 г. катализира противоречиви
изменения в ценностната система на обществото.
Аграрно-промишленият срив рефлектира отрицателно върху жизнения стандарт и предизвика рязко
увеличаване на непроизводствения третичен сектор – на пръв поглед положителна тенденция, която ни доближава до модел, характерен предимно
за по-развити страни. Най-тежко засегнати са наукоемкото машиностроене, текстилната и хранителната промишленост. Пасивната социално мотивирана подкрепа на държавата за големи предприятия на тежката промишленост с привидно висока
стратегическа значимост увеличи относителния дял
на екологоемки отрасли като въглищна енергетика, рудодобив, тежка химия, металургия, циментова и целулозно-хартиена промишленост. Една от
главните причини е несъразмерната структурата на
външните инвестиции в страната. Над 2/3 от тях са
безпрепятствено насочвани от западни компании
към български отрасли, които са относително ефективни от финансово-икономическа гледна точка, но
са с висока екологоемкост, неизгодна структура на
добавената стойност и експортна насоченост.
Независимо от изключително благоприятния почвено-климатичен потенциал, тежката демографска ситуация катализира негативни трансформации в земеделската специализация на страната. Дефицитът
на работна сила подменя високодоходни, но трудоемки с лесно механизиращи се, но нискодоходни земеделски производства. Най-привлекателните морски и планински туристически дестинации са подло-

жени на екстремен антропогенен натиск, което поставя под съмнение устойчивото им развитие.

Периферно интеграционно примирение
Наложилият се нисколегитимен национален елит
често използва като оправдателни мотиви евро-атлантически интеграционни идеали при обслужването на корпоративни интереси. Афиширането на
общи континентални цели блокира изграждането
на ефективни механизми за устояване на българския национален интерес. След присъединяването
към НАТО и ЕС управляващите са съглашателски
идейно изчерпани и не предлагат адекватни корективи в националната стратегическа концепция
за превантивно противодействие на неблагоприятни външни предизвикателства.
Липсва визия за реализация на посредническия потенциал на България между различни култури и
асиметрични стопански пространства, произтичащ
от нейното географско и геополитическо положение. На практика България е заден двор на Европейската идея и буфер за нелегален трансконтинентален трафик. Липсват ефективни инициативи
за усвояване интеграционния потенциал на отношенията ни с периферните за ЕС страни от Черноморския басейн, Кавказ, Средна Азия и Близкия изток. Страната ни е пасивен рефлектор на импулси и
процеси, катализирани в съседни страни и региони.
Българската армия е сведена до санитарен минимум, като не се отчита нейната стратегическа значимост при редица потенциални асиметрични и невоенни сценарии за националната сигурност.

Значителна вътрешна
регионална несправедливост
Неблагоприятните общи тенденции се мултиплицират от задълбочаващи се пространствени диспаритети с тежки икономически, социо-културни и природно-екологични последици:
 Само в Югозападния район върху 18 % от територията живеят 29 % от населението, произвеждат се 39 % от промишлената продукция и 49 %
от БВП на страната. Към него се насочват 2/3 от
чуждите инвестиции.
 Само в 5 от 28 области върху 22 % от територията живеят 44 % от населението и се произвеж-
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Инвестиции
Към столичната
агломерация се
насочват половината
от чуждестранните
инвестиции в
страната

дат около 60 % от БВП.
 Само в 20 от 264 общини върху 11 % от територията живеят 49 % от населението и се създават над 55 % от БВП.
 Само в София върху 1,2 % от територията живеят 16 % от населението и се произвеждат 36 %
от БВП. Към столичната агломерация се насочват половината от чуждестранните инвестиции
в страната.
Резултатите са ниска регионална ефективност и опасни дестабилизиращи тенденции на общественото
развитие. Това катализира крайни форми на регионален егоизъм, значително вътрешно обществено-политическо напрежение и общо намаляване потенциала на Българската държава – опасни за българското
общество процеси в условията на глобализация, задълбочаваща се континентална интеграция и отслабени функции на държавните граници. Декларирани-

те на институционално ниво цели и механизми на регионалната политика в България са неефективни и
в сегашния си вид не решават дори елементарната
първостепенната задача – намаляване темповете на
пространствените диспаритетните тенденции. Посочените тенденции предизвикват оправдан песимизъм
сред тези, за които състоянието на нацията е споделена гражданска отговорност. Необходими са безпрецедентни мерки на истински отговорни родолюбиви
политици от ново поколение. В противен случай горепосочената песимистична география на съвременността в много близко време може да се превърне в
безвъзвратна класическа история на глупостта.
доц. Марин РУСЕВ,
ръководител на катедра
Регионална и политическа география,
СУ „Св. Климент Охридски“
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Корпоративната
социална отговорност –
мода или необходимост
Социално отговорното поведение
задължително трябва да бъде вплетено
във фирмените стратегии за корпоративно
развитие, програми, планове и проекти

Хуманизация
Един от найсериозните проблеми
е „хуманизацията“
на бизнеса

46 SHARED VALUES [ ДЕКЕМВРИ 2013 ]

етвъртвековният преход в България поставя не само пред обществото ни, но и пред
бизнеса много сериозни предизвикателства. Предприемачите в тези години имаха приоритетни задачи, свързани с трансформирането на собствеността, ресурсното осигуряванe, създаването на фирмена организация, търсене на пазари, отстояване
на позиции в рамките на новата конкурентна среда. Зарядът на тези предизвикателства стана още
по-сериозен след влизането на страната ни в европейския пазар, което изисква нова пренастройка не
само на чисто пазарните елементи на предприемачеството. Присъединяването към едно ново бизнес
общество постави на преден план възприемането и
имплантирането на нови правила, на нови ценности и стандарти.
Един от най-сериозните проблеми е „хуманизацията“ на бизнеса, поемането на обществени ангажименти и отговорности. Не просто присъствие, а ак-

тивно участие в създаването на условия за устойчивото развитие на обществената среда, изградено върху осъзнатото уважение към морално-етичните принципи и полагането на доброволни усилия за уважение към гражданина, към обществото и към околната среда. В този смисъл е и една от
най-разпространените дефиниции за корпоративна
социална отговорност:
„Поемането на ангажимент за подобряване
на общественото благосъстояние чрез
доброволчески бизнес практики и използване
на корпоративни ресурси.“
Популяризирането и навлизането както на терминологично, така и на практическо ниво на принципите и условията на социалноотговорното поведение завариха неподготвени доста български компании, които искат да изглеждат отворени, цивилизовани и оценени. За някои от тези компании „корпоративната социална отговорност“ се превръща
в досадно задължение, за други в моден корпоративен аксесоар, който служи за легитимация пред
партньори, клиенти, институции и гражданство. То-
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© Община Панагюрище

КСО

Същността на
корпоративната
социална отговорност
е да правиш добро,
докато правиш
бизнес

ва често води до бутафорна и хаотична дейност,
която носи единствено краткотраен „пи ар“-ефект,
но не надгражда трайни и значими обществени
ползи. Търсенето на чисто комуникативната облага
от определена инициатива в никакъв случай не може да се нарече социалноотговорен елемент. Зад
етикета на социалноотговорното поведение често се крият конюнктурни и лишени от дълбок смисъл и перспектива действия. Раздаване на шоколади преди Коледа в Дом за сираци или на кашон козунаци в пенсионерски клуб в навечерието на Великден не изглежда дори трогателно, ако се случва
инцидентно и показно. Целта в някои случаи е да
се търси обществена популярност, 15 минути слава и може би собствен морален покой. Обикновено мотивът е наистина „модността“ на подобни инициативи. Благотворителността единствено по големи празници или във връзка със „стандартизираното“ състрадание често се мотивира от нагласата, че
„това е редно“. Както е редно да се отиде на църква, да се седне на празнична трапеза, да се облекат новите дрехи. „Модността“ задължително върви
и с показност като дори най-дребният жест е свързан с усилия за медийно отразяване и обществен

фокус. В тези случаи снимката или телевизионният кадър са единственият индикатор за успех. В същото време „жертвите“ на подобен подход не отчитат нивото на обществена чувствителност и искреността на гражданската реакция. Особено в условията на криза, обществените сензори за толкова изострени, че инстинктивно улавят всяка нотка
на фирмено лицемерие, снобизъм или конюнктурна мотивация.
Това е и основното предизвикателство пред бизнеса. Дилемата „Дали да изглеждам добре или да
правя добро“ често води към грешния път – на хаотични, непремерени, кампанийни и най-важното –
неосъзнати и извънсистемни жестове. А същността
на корпоративната социална отговорност е да правиш добро, докато правиш бизнес. Тоест социалното поведение не трябва да бъде отделено от основната дейност, а да бъде осъзнат и добре балансиран елемент от самата фирмена философия. Социално отговорното поведение задължително трябва
да бъде вплетено във фирмените стратегии за корпоративно развитие, програми, планове и проекти. Това обаче не е достатъчно, защото социалният
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© Асарел-Медет

Стратегии
Социално
отговорното
поведение
задължително
трябва да бъде
вплетено във
фирмените стратегии

ангажимент може да остане мъртъв хартиен факт,
ако не бъде възкресен във фирмена ценност. Това
е дълъг процес, който минава по сложния път от
административното решение до личното осъзнаване и поставяне в проактивна позиция на всеки един
член на колектива. Това е въпрос не само на добра вътрешно-фирмена комуникация, а на вплитането на принципите на социалната отговорност във
всички процеси – от мениджърското решение, през
производството, до пазара и ежедневните форми
на общуване с всички заинтересовани страни.
Като директор „Човешки ресурси“ в една от най-големите български компании „Асарел-Медет“ АД мога да споделя, че нивото на корпоративна социална зрелост е съпоставимо и с личното усещане за
обществен ангажимент на мениджърите, служителите, работниците, партньорите. До голяма степен
това се дължи и на ясното дефиниране на целите
и обхвата на нашата политика в тази посока. Години наред, в изпълнение на стратегията за устойчиво развитие на компанията ни, „Асарел-Медет“ разгръща фирмената си програма „Подкрепа за родния край“. Този подход за социални инвестиции в
развитието на региона дава забележителни резултати и има много предимства. Инициативите от тази
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програма осигуряват възможност за прецизен мониторинг на всеки един проект, за управление на
процесите, както и за дефиниране на ясни индикатори за напредък и добавяне на стойност във всяка една от сферите, в които се инвестира корпоративен ресурс – подобряване на жизнената среда, екология, здраве, образование, социална активност, култура, спорт, младежки инициативи.
Оформянето на този ареал за въздействие дава
възможност за резултатни отношения с различни
като функционалност и обществен статут партньори – от публичните институции като кметове и общински съвет, през училища, читалища, НПО, спортни клубове, културни институти, до неформални организации и граждани. Това динамично сътрудничество държи в кондиция и партньорите, защото
един от основните ефекти, които търсим, е ангажираността на отсрещната страна. Това поражда освен активност и надграждане в капацитет, стабилизиране и устойчиво развитие не само на всеки
един партньор поотделно, но и на цели сектори и
системи. Тази многопосочност на общуването е мотивираща и за работещите в дружеството, стимулира тяхната ангажираност и съпричастие, защо резултатите водят до ново качество в стандарта им
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на живот, до нов стандарт за техните близки, приятели, съграждани. В илюстрацията на казаното дотук бих искал да споделя един модел на подпомагане на спорта, който е уникален за България и дава много добри резултати.

Спорт
В Панагюрище
има модел на
подпомагане на
спорта, който
е уникален
за България

Този механизъм обединява четири типа партньори – компания, община, неправителствена организация и спортни клубове, като целта е една – издигане на нивото на спорта в Панагюрище и мотивиране на децата и гражданите на общината за физическа активност и личностна изява. Всичките 16
спортни клуба в община Панагюрище са обединени в местна асоциация. Тя има собствен устав, автономно управление и дейност. Подпомагането на
клубовете става прозрачно и демократично чрез
Асоциацията на базата на утвърдени от членовете критерии. Страна в този механизъм на партньорство обаче е и самата община. Общинският съвет е
органът, от който пряко зависи финансовото подпомагане на всеки един клуб с публични средства под
формата на субсидии. „Асарел-Медет“ АД превежда
на Асоциацията сума, равна на общинското подпомагане. Този процес на практика стимулира устойчивото развитие на всички участници в него и резултатите са видими – подобряване на постиженията на клубовете, което пък е стимул за общината за по-високи субсидии и подобряване на материалната база.
Чрез този модел в Панагюрище има възможност
да се формира единна и разумна политика, която
да чертае дългосрочна перспектива. Самите клубове са основен фактор и осъществяват гражданския
контрол върху принципно важни общински политики като развитието на масовия спорт, стопанисването на спортната база. Реализацията на фирмена-

та политика обаче не може да бъде ефективна без
ясен и проверен вътрешен механизъм за управление на процеса. Устойчивостта и ефективността се
гарантира от ясно разписани правила и регламентирана фирмена функционалност. В „Асарел-Медет“
АД например има създадени работни инструкции и
правила за начина, по който се взема решение за
реализация или подпомагане на различни социалноотговорни проекти. Крайното решение се взима
от изпълнителното ръководство или Съвета на директорите на дружеството. Предварителната подготовка на решението минава през различни йерархични нива. Задължително по всяко проектно предложение се вземат предвид обосновките и
становищата на ресорните експерти в дружеството,
като вниманието се насочва към различни характеристики – значимост, обществена полза, устойчивост на проекта, възможности за отчетност и контрол, финансови параметри. Предварително се изготвят анализ и прогнози, търси се обратна връзка
от заинтересованите страни. С тези задачи се занимава специализиран отдел, който е обособен в
структурата на Дирекция „Човешки ресурси“. Всички тези детайли са разписани във фирмени работни инструкции и процедурни правила.
При тази изградена корпоративна система за оценка, възможностите за субективизъм са сведени до
минимум. Дружеството е разработило и собствени
програми в сферата на социалната отговорност, в
които са разписани определени идеи и инициативи. Подобни мерки са набелязани за подпомагане на социално слабите, за интеграционни политики, корпоративни и партньорски политики в сферата на здравеопазването, образованието, развитието на човешкия капитал и др. Мерките, заложени
в тези програми, подлежат на постоянен монито-
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ринг, оценка и анализ. Практиката е тези програми и мерки да бъдат публично оповестявани пред
обществеността, а добрите практики споделяни в
рамките на различни браншови, работодателски
и обществени организации, в които дружеството
или негови акционери членуват. При подготовката на по-мащабни и специфични проекти и инициативи често се търси и външна експертна помощ за
структурирането и разработването на идеята, оценки, анализи и други дейности, които биха повишили
ефективността и увеличили обществените ползи от
реализацията на идеите.
Добра практика в дружеството е огромна част от
проектите да бъдат популяризирани чрез медиите, както и чрез собствените средства за комуникация – фирмения сайт и месечното списание на дружеството. „Асарел-Медет“АД разкрива и информационни центрове в някои населени места, които са
един ефективен комуникационен канал за общуване с представители на местната общност. Освен
за пряк достъп със заинтересованите страни, тези центрове дават възможност и за организиране
на срещи, презентации, дискусии, обучения и други
форми на публично общуване.

Ценности
Интензивното
прокламиране
на ценностите на
социалноотговорното
поведение дава
резултат
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В компанията вече се проучват и възможностите за стандартизирането на дейностите и процедурите във фирмената политика по корпоративна
социална отговорност с въвеждането на принципите и изискванията на международния стандарт
ISO 26 000. През 2012 г. започна дейността си и
фирмената фондация „Асарел“, която одобрява и
финансира част от корпоративните и партньорски
проекти, което дава допълнителни възможности и
предполага реализацията на нови политики и разширяването на кръга от партньори.

Една от целите на активната социалноотговорна
политика на дружеството е популяризиране на лидерството, дарителството, доброволчеството, обществената активност като елементи на осъзнатото лично поведение сред работници, акционери
и партньори. Вътрешно фирмените анализи показват, че интензивното прокламиране на ценностите
на социалноотговорното поведение дава резултат.
Като пример можем да посочим ежегодното лидерство на компанията в националните кампании по
кръводаряване, активната подкрепа на редица утвърдени национални инициативи, както и включването в регионални и местни кампании.
Регламентът, експертният потенциал, дефинирането на цели и индикатори за социално отговорно поведение не са възможни, ако не са поставени върху система от принципи, които да чертаят корпоративната политика в тази посока. В нашата компания са приети няколко основни принципа, които мога да споделя:
 Равнопоставеност между партньорите –
непрекъснат режим на диалог, при който се
зачита мнението и уважава позицията на
партньора. Този принцип дава устойчивост на
проекта и заради изграждането на отношения
на доверие и коректност. Освен това се дава
творческа широта, самочувствие и мотивация на
партньора.
 Планиране, контрол и отчетност – по-този начин
се създават условия за максимална ефективност
на инвестираните ресурси, възможност за добро
управление, предвидимост и устойчивост на
постигнатите резултати.
 Публичност и прозрачност – този принцип дава
не само имиджови резултати, но влияе и върху
макросредата, в която се реализира социално
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Стъпки

Седем задължителни
корпоративни
стъпки за ефективно
и устойчиво
корпоративно
поведение

отговорното поведение. Създава добър
граждански климат, обществена мотивация и
нагласа за съпричастие към инициативите.
 Добавяне на стойност – осъществените проекти,
идеи и инициативи, надграждат собствен
принос и следват перспектива на стабилност
и устойчивост, като носят значим и измерим
обществен резултат.
 Възпитаване на ценности и утвърждаване
на етични стандарти – реализацията на
проекти възпитава общочовешки ценности
като родолюбие, трудолюбие, уважение,
любов към науката, изграждане на високи
естетически критерии, благодарност, уважение,
съпричастност, формиране на лидерски качества
и др.
Като обобщение на необходимите действия в една компания за формиране на стабилно и устойчиво социално поведение могат да се изведат седем
задължителни корпоративни стъпки, които да обуславят ефективно и устойчиво корпоративно поведение:
1. Разработване на ясна фирмена стратегия.
2. Формиране на фирмени политика на базата
на дефинирана цел, утвърдени принципи и

припознати заинтересовани страни.
3. Конкретизиране на фирмените политики в
реалистични програми, създаване на регламент
за изпълнението им.
4. Финансово, експертно и ресурсно обезпечаване
на програмите, обучение и мотивиране на
служителите, търсене и споделяне на добри
практики.
5. Балансиране на политиките чрез разпределяне
на ангажиментите и отговорностите между
мениджмънт, специализирано звено, работещи,
синдикати, партньори и др.
6. Непрекъснат мониторинг върху реализацията
на политиките и изготвянето на периодични
доклади и анализи на постигнатите резултати.
7. Изграждане на механизъм за одитиране
на процесите и въвеждането на система за
стандартизация.
Процесът на осмисляне и въвеждане на тези седем стъпки практически елиминира възможността корпоративната социална отговорност да бъде
само моден повей, белязан от хаотични и неефективни действия. Изпълнението на този алгоритъм
гарантира еволюция на корпоративната динамика
от „социално задължение“, което предполага ангажираност в рамките на законовия регламент, към
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Поведение
Социалното
поведение вече е
сериозен елемент от
конкурентоспособността

„социална отзивчивост“ – проактивно, системно и
устойчиво поведение.
Професионалният подход към реализацията на отговорна политика в полза на обществото носи и сериозни корпоративни ползи, като утвърждаване на
пазарни позиции и облика на фирмата. Освен това
отговорното отношение към обществената среда
гради доверие в партньори, доставчици и клиенти. Това от своя страна дава на компанията статут
на търсен инвеститор и предпочитан работодател.
В условията на невиждана досега глобализация,
динамична комуникационна среда и изострена обществена чувствителност, социалното поведение
вече е сериозен елемент от конкурентоспособността в рамките на пренаситения пазар. Смислените и
ефективни политики са белег, а не само индикатор
за фирмена чувствителност. Осмисленото и систематизираното обществено отговорно поведение
е стандарт за управленска компетентност и ниво
на фирмена култура, знак за зрялост и класа. „Работиш ли добре?“, „Печелиш ли добре?“, „Изглеж-
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даш ли добре?“, продължават да са важни въпроси, но обществените нагласи в този момент се концентрират сериозно около въпроса „Правиш ли добро?“.
И тази хуманизация на бизнеса със сигурност не е
модна вълна, а сериозна, осъзната, добре структурирана и обществено ефективна фирмена необходимост.
Александър ЧОБАНОВ,
директор „Човешки ресурси“
в „Асарел-Медет“ АД –
Панагюрище
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Вокална формация
„Елици“ с концерт в Рим
Съставът изнесе концерт пред българската
общност в италианската столица
ликата, като това стана възможно с изричното позволение на италианското духовенство и съдействието на отец Климент. Събитието бе уважено от българския посланик в Рим – Марин Райков и съпругата
му, българския посланик във Ватикана – проф. Кирил Топалов, представители на Българския културен
институт в Рим, сред които сътрудникът Борислава
Чакринова и много наши сънародници. Мъжкият и
женският състав на формацията представиха както
смесени, така и самостоятелни многогласни църковни песнопения, а в концертната програма бяха включени още и солови, и квартетни изпълнения. Кулминацията на събитието настъпи, когато мъжкият състав на вокалната формация, заедно с диригента Даниел Иванов, застана пред мощите на Св. Константин Кирил Философ и изпълни „Тропар на Св. Кирил“.

окална формация „Елици“, гр. София, с диригент Даниел Иванов, получи покана от Българския културен институт в Рим да изнесе концерт
пред българската общност в Рим. На 8-ми декември 2013г., женският и мъжкият състав на формацията имаха удоволствието да представят многогласни
църковни песнопения в базиликата „Сан Клементе“,
където почиват мощите на Св. Константин Кирил Философ. Формацията имаше честта да бъде първият
хоров състав, който някога е изнасял концерт в бази-

След края на концерта, посланик Райков и съпругата му, както и посланик Топалов се здрависаха с
всеки един изпълнител и ги поздравиха за хубавото
им представяне. През времето на четиридневния си
престой в Рим, членовете на формация „Елици“ бяха настанени в къщата на големия български оперен
певец Борис Христов, където се помещава Българският културен институт. Директорът института Жана Яковлева изтъкна пред състава отличните отзиви, които е получила след концерта както от българи, така и от италианци. Доказателство за успешното представяне е възможността в бъдеще да бъдат
организирани още концерти в Рим.

Вокална формация „Елици“ е създадена през 2009 г. от настоящи и бивши възпитаници на
Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, гр. София
и обединява творческата работа на два състава. Мъжкият състав изпълнява старинни
църковни песнопения, голяма част от които са находки от музикално-етнографската
експедиция „ПЕЛЕА”, която започва своите първи турове още през 80-те години на миналия
век. Дамският състав изпълнява обработен фолклор от различни региони на България,
както и традиционни възрожденски песнопения. За краткото време на съществуването си,
вокална формация „Елици“ е изнесла множество концерти в България и в чужбина, като
сред местата, които са посетени, са Словакия, Истанбул и Рим. Диригент на формацията е
Даниел Иванов, който се занимава с преподавателска и диригентска дейност.
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Коледен концерт
„Златното прозорче”
Концертът е част от зародилото се музикално партньорство
между Христина Василева и Ивайло Донков

2013г. Концертът бе специалният коледен подарък на Христина Василева, сопран, Ивайло Донков, тенор, както и на Маестро Йосиф Герджиков,
пиано. Концертът „Златното прозорче“, по едноименната песен на Е.Миньоне - „Finestrella D'oro“,
предложи на гостите подбрана колекция от арии
и канцонети, които бяха изпълнени по блестящ начин от двамата певци. Пред публиката прозвучаха знакови произведения като „Ave Maria“ от Шуберт, „Panis Angelicus“ от Цезар Франк и „Time to
Say Goodbye“от Франческо Сартори, като последното произведение прозвуча повторно на бис.

узикален център „Борис Христов“ в София бе домакин на своеобразен камерен празничен концерт, който се проведе на 19-ти декември

Концертът е част от зародилото се музикално
партньорство между Христина Василева и Ивайло
Донков, което по мнение на присъстващите, се очертава да бъде успешно. Публиката остана изключително доволна и заредена с настроение преди
празника, както и с вдъхновение от таланта на изпълнителите.

Христина Василева, сопран, е солист на бароково трио „Афетуозо“, в което участват
авторитетни и обичани солисти на камерна и ораториална музика в България. Христина
специализира класическо пеене от 1993 г. Вече две поредни години участва в празничния
концерт по случай 24 май със Софийската филхармония на сцената на Зала България.
Ивайло Донков, тенор, е възпитаник на Националното училище по изкуствата „Добри
Христов“, гр. Варна, със специалност класическо пеене. През 2005 г. е приет в Националната
музикална академия в София, където получава висшето си образование – специалност
класическо пеене. Ивайло спечели телевизионния конкурс „Гласът на България“ за 2013 г.
Маестро Йосиф Герджиков, пиано, е диригент и музикален педагог, композитор,
преподавател в Театрален колеж „Любен Гройс“, художествен ръководител на известната
мъжка хорова формация „Юлангело“. Маестро Герджиков е и основател на Хенделовото
общество в България, специалист в областта на европейската ренесансова и барокова музика
и на православната и католическа църковна музика.
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Община
Мирково е
разположена
в западната
част на
Златишката
котловина,
като северната
граница
попада върху
южните
склонове на
Стара планина,
а южната
– върху
северните
склонове на
Средна гора
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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.

Пирдопската
котловина се
намира на 80
км източно
от София, на
Подбалканския
път, почти в
географския
център на
България

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.

