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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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ОТ РЕДАКТОРИТЕ

Драги читатели,
ългария преминава през съдбовни години. Преосмисляме прехода и
последствията от него. Преоценяваме критично нашите политики и приоритети,
програми и проекти, пазари и продукти, предприятия и производства,
партньорства и перспективи. Адресираме необходимостта от фундаментални
реформи, устойчиво развитие и интелигентен растеж. Искаме от своите ресурси
да извличаме по-висока добавена стойност. И сме наясно, че няма как да направим
успешна ре-индустриализация без преди това да сме инвестирали успешно в реобразование. Няма как това да се случи без да посеем върху полегатия си демографски
релеф семена на новите технологични знания и умения, да превърнем оскъдните си
и разпилени по света човешки ресурси във високопродуктивен човешки капитал.

Издание на:
Сдружение „Средногорие Мед
индустриален клъстер“
ул. „Университетски парк“ №1
Район Студентски
София 1700, България
Телефон: +359 88 766 0422
Факс: +359 2 960 7935
oﬃce@srednogorie.eu
oﬃce@publics.bg
Дата на излизане от печат:
1 април 2014 г.
Редакционен съвет:
Николай Минков
Атанас Георгиев
Снежана Георгиева
Десислава Чалъмова
Василена Димитрова
Людмила Златева
За безплатен абонамент:
Ева Симеонова
e.simeonova@srednogorie.eu
oﬃce@srednogorie.eu
Дизайн и предпечат:
Илко Десподов
Печат:

Затова насочваме радара на този брой към политиките и програмите, проектите
и добрите примери в развитието на човешкия капитал. В него вие ще прочетете
за политиката и подкрепата на българското правителство към възстановяване и
развитие на професионалното образование и обучение у нас. За ползите от привличане
към нашата страна на опита на водещите европейски икономики в дуалното обучение
на младите хора. Споделяме амбициозни планове и добри примери на индустриални
предприятия в клъстера и страната, на учебни заведения и обучителни центрове
в развитието на академичното и професионалното образование и обучение, в
създаването на нова генерация конкурентоспособни български професионалисти.
Приятно четене!
Николай МИНКОВ
Средногорие Мед Индустриален Клъстер
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НОВИНИ

ви за развитие на служителите, за техните семейства и за
града”, каза държавният глава.

Президентът открои „Оптикс” като модел на успешно сътрудничество меж-

„Оптикс“ откри нова
производствена площадка
в Панагюрище
Новата модерна производствена база за средно и
едрогабаритна оптика на „Оптикс“ е самостоятелно
обособена и разположена в централната част на града
ъбитието бе уважено от президента Росен Плевнелиев, председателя на Българската академия
на науките Стефан Воденичаров,
областния управител Иван Йорданов, кмета на Панагюрище Никола Белишки, представители на отбранителната индустрия и местния бизнес, приятели на компанията. В обръщение към всички гости
Изпълнителният директор на „Оптикс“ инж. Иван Чолаков подчерта,
че 15 години след старта, компанията може да се поздрави с млади и квалифицирани кадри, хиляди
квадратни метра производствена
площ, непрекъснато разширяващо
се като обем и номенклатура производство. „Нуждата ни от висококвалифицирани специалисти непрекъснато расте” – каза още инж.
Чолаков и добави, че с процеса на
разширяване на производството
увеличаването на работните мес-
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та също ще продължи. „Имаме ясни планове за следващите 15 години” – бе категоричен инж. Чолаков.

От своя страна, президентът Плевнелиев поздрави
мениджърския състав и екипа на компанията за ръста, който „Оптикс“ бележи през годините. „В Панагюрище имаме производство на световно ниво, което дава перспекти-

ду университетите, Българската академия на науките и бизнеса, коментирайки, че България
може да бъде силно конкурентоспособна във високотехнологичните специализирани производства, каквото е производството
на оптични изделия и системи.

„В много направления – от
електрониката до земеделието – страната ни има лидери. Важно е обаче държавата да работи за диалог, да насочва правилно ресурсите и да даде възможност на младите хора да работят отрано в реалния сектор чрез въвеждането на дуалната система на обучение”, каза още президентът Плевнелиев.

Приветствие направи и кметът на община Панагюрище Никола Белишки, който акцентира на социално-отговорната политика на „Оптикс“ и подписания дарителски договор на
4 февруари 2014 г. между общината и дружеството в размер на
25 000 лв. за подпомагане развитието на културната дейност.

По-късно бе направена „първа копка“ на нова административна сграда в Технологичен парк „Оптикс“, в която след година ще се помещават развойните звена на компанията. В следобедните часове на територията на Технологичен парк „Оптикс“ се състоя и срещата на президента с представители на Сдружението на българската отбранителна индустрия.

Shared Values стр. 7

НОВИНИ

Девет гимназисти ръководиха
„Асарел-Медет“ АД за един ден
Младите хора се докоснаха до желаната от тях професия
чрез инициативата на „Джуниър Ачийвмънт”

тремете се да бъдете
най-добри, да откриете Вашето призвание,
бъдете любопитни и не се срамувайте да се учите от професионално реализирани и успели хора. Колкото по-рано тръгнете към своите
мечти, толкова по-бързо ще успеете да ги постигнете. Да помагаме на другите е най-висшата ценност в човешкия живот”. Това бяха
част от житейските уроци, които
изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков сподели с девет амбициозни и талантливи ученици от 10. и
12. клас на СОУ „Нешо Бончев”. Всеки един от тях получи и автограф
върху неговата автобиографична книга „60 мига от моя живот”.

Младите хора се докоснаха
до желаната от тях професия чрез инициативата „Мениджър за един ден” на световната
организация „Джуниър Ачийвмънт”,
която се проведе на 12 март в цялата страна. В този ден висши-

те мениджъри в дружеството се
удвоиха, тъй като всеки от гимназистите влезе в ролята на ръководител и се запозна с неговите задължения и отговорности.

Динамиката на работния ден
в кабинета на изпълнителния директор усети Иван
Дерменджиев. Неговите съученички Нелина Петришка и Никоела Найдекова пък взеха участие в делови преговори с водеща
международна компания, тъй като поеха функциите на Иван Дончев – прокурист в „Асарел-Медет”
АД, и на ръководителя на финансовия отдел Николай Господинов.

Петров и Стоян Ильов, които получиха полезни уроци от генералния директор инж. Делчо Николов,
производствения директор инж.
Иван Чолаков и началника на обогатителната фабрика инж. Ангел Ангелов. Отговор на въпросите „лесно ли се работи с такъв огромен
екип” и как се мотивират хората,
за да бъдат отговорни професионалисти, получи Светозара Крайчева, която седна на стола на Директорa „Човешки ресурси” Александър Чобанов. Преди да застанат на
работните си места, мениджърите за един ден посетиха експозицията на дружеството, рудник „Асарел” и Инсталацията за екстракция и електролиза на катодна мед.

Финансово-икономическият
директор Момчил Михайлов
разкри някои от тайните на
мениджмънта пред Йоана Боте-

„Впечатлени сме от мащабите на производство, добрата организация и топло-

ва, а главният юрисконсулт Лушка
Паланкалиева дискутира юридически казуси с Таня Машева. Участие
в прякото управление на производството взеха Петър Петров, Иван

то отношение към нас, младите, споделяха учениците от СОУ
„Нешо Бончев” преди да „освободят” най-отговорните постове в „Асарел-Медет” АД.
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НОВИНИ

Мениджъри за един ден
ръководиха важни звена в
Дънди Прешъс Металс Челопеч
Учениците бяха поздравени от изпълнителния директор
д-р инж. Николай Христов и директорския състав на дружеството
Участниците, ученици от
Частната профилирана гимназия за чуждоезиково обучение

а десета поредна година, Дънди Прешъс Металс Челопеч посрещна
своите мениджъри за един ден. „Мениджър за един ден“ е едно от найпопулярните събития на фондация
Джуниър Ачийвмънт България, която насърчава обмена на информация и умения между бизнес и образование. Този подход дава възмож-

ност на ученици от последните класове да видят как протича един работен ден и да се потопят в нова и непозната обстановка. Макар и само в един ден, младите хора имат възможност в реална работна среда да почувстват ритъма на организацията и динамиката на ежедневието на мениджъра.

„Челопеч” и техникум „Джон Атанасов“ в София, бяха поздравени
от изпълнителния директор д-р
инж. Николай Христов и директорския състав на дружеството. В обръщението си към младите мениджъри, г-н Христов сподели: „Радва ме вашето желание и амбицията да придобиете опит. За вашето развитие е важно да търсите възможности. Развивайки себе си, вие развивате и компаниите, за които работите, развивате и националната икономика. За
нас в Дънди Прешъс Металс Челопеч е важно да предоставяме възможност на вас да се запознаете
как функционира една реална компания и да се докоснете до ежедневието на всеки един от нас. Това
е важно, за да можете да направите своя информиран избор – това е в основата на всяко гражданско общество. Бъдете амбициозни,
търсещи и мотивирани да успявате. Ние разчитаме на вас, след като завършите образованието си,
да станете част от нашата компания или от други компании. Бъдещето на всяка държава са нейните следващи поколения. Пожелавам
ви интересен и ползотворен ден!”

Любопитство към практическата работа, дейността на
Дънди Прешъс Металс Челопеч
и интерес да се опознае ежедневието на мениджърите в компанията
са част от мотивите на младите
мениджъри да изберат Дънди Прешъс Металс Челопеч за инициативата. В края на работния ден, всички
участници споделиха задоволството си от видяното и преживяното.
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НОВИНИ

Нова зала в МГУ за
по-качествено образование
В аудитория 346 са учили над 21 хиляди студенти
ната конструкция. Премахната е
дървената ламперия по стените,
поставена е нова мазилка и дограма. По желание на преподавателите, вместо да бъдат заменени с
нови, са реставрирани учебните
банки и катедрата на възраст повече от 50 години. Залата е озвучена и оборудвана с мултимедия.

Дънди Прешъс Металс реализира редица проекти и инициативи в подкрепа на качест-

а 18 февруари над 80
бакалаври и магистри,
завършили специалности
в Геологопроучвателен факултет
към Минно-геоложки университет
„Св.Иван Рилски“, получиха тържествено дипломите си. С това
събитие беше открита изцяло обновената и ремонтирана с помощта на Дънди Прешъс Металс Челопеч аудитория 346 – втората по
големина учебна зала в МГУ. Ремонтът на залата е в синхрон с подписаното през 2012 г. Споразумение
за партньорство в подкрепа на бъдещи съвместни дейности и проекти между МГУ „Св. Иван Рилски“
и Дънди Прешъс Металс Челопеч.

В приветственото си слово ректорът проф. д-р Любен
Тотев подчерта, че МГУ e едно от
малкото висши учебни заведения
в страната, в което на практика се случва реално партньорство
между образованието и бизнеса.

На церемонията присъстваха
изпълнителните директори на
Дънди Прешъс Металс Челопеч
инж. д-р Николай Христов и на Дънди Прешъс Металс Крумовград д-р
Илия Гърков – и двамата бивши въз-

питаници на университета. Те заявиха готовността на компанията
да продължи да работи за създаване на условия за модерно и качествено образование. „За нас е важно
оттук да излизат добре подготвени специалисти на световно ниво,
защото ние развиваме миннодобивния сектор съгласно най-модерните
практики“, каза д-р инж. Христов.

Кратки поздравления отправиха и двама от отличниците във випуска – Десислава
Стефанова, бакалавър „Екология и
опазване на околната среда“, и Любомир Михайлов, магистър „Приложна минералогия“. По традиция,
всички завършващи прочетоха заедно Галилеевата клетва и обещаха тържествено да защитят достойно професионалната си подготовка и да използват научните си
познания „единствено за добро, за
напредък и хуманизация на света.“

Ремонтираната зала има 159
места. Тук се обучават най-големите учебни потоци. МГУ и Дънди
Прешъс Металс Челопеч си поделиха разходите на стойност 187
900 лв. Изцяло подменени са електро и отоплителната инсталация, подовата настилка и покрив-

веното образование на бъдещите минни специалисти – оборудване, ремонтни дейности в сградата, стипендиантски и стажантски
програми, обучения и квалификации, обогатяване на библиотечния
фонд, развитие на научноизследователската дейност и др. Преди
две години компанията оборудва
съвременна компютърна лаборатория в партньорство с HP, Microsoft
и Geovia. Осигуреният специализиран софтуер, който пресъздава целия минен процес, ще подпомогне изграждането на минни специалисти с опит от най-ранен етап.
Обучението на първите студенти магистри, които ще се обучават със софтуерния продукт на
Geovia, започна преди броени дни.

Сред основните цели на
партньорството между
Дънди Прешъс Металс Челопеч и МГУ е повишаването на мотивацията на младите минни специалисти и заслуженото превръщане на професията „минен инженер“ в предпочитан път за престижна кариера. Връзката между теоретичното обучение с изискванията и
нуждите на бизнеса и реалното
производство е от особена важност както за студентите, така и за бъдещите им работодатели. Голяма част от специалистите в рудник Челопеч са възпитаници на МГУ „Св. Иван Рилски“.
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Shared Values стр. 10

ПРЕДСТАВЯНЕ

Община Копривщица
Копривщица е от съдбоносно
значение за българската история

бщина Копривщица
се намира на 110 км.
от София и на 90 км. от
Пловдив, между най-високите върхове на Средна гора – Богдан (1604
м) и Буная (1594 м), в тясна котловина на 1060 м надморска височина.

Копривщица е от съдбоносно значение за българската история. На 20-ти Април 1876 г. на Калъчевия мост е
поставено началото на Априлското въстание, довело до освобождението на България.

Копривщица е обявена за
град-музей през 1952 г., за ар10 SHARED VALUES [ МАРТ 2014 ]

хитектурно-исторически резерват през 1971 г., а през 1978 г. е
призната за селище на вътрешния и международния туризъм.

Архитектурата на града е представена от шедьоври на възрожденското строителство, съхранени са над 300 паметника на културата, от които 19 с национално значение. Сред забележителностите са родните къщи на Любен Каравелов, Тодор Каблешков,
Георги Бенковски и Димчо Дебелянов. Ценни със своята архитектура, резба и стенописна украса са
Ослековата и Лютовата къща.

Shared Values стр. 11

ПРЕДСТАВЯНЕ

Център за управление и
професионално обучение
ЦУПО е лицензиран в съответствие със
Закона за професионалното образование и обучение

ентър за управление
и професионално
обучение ЕАД (ЦУПО
ЕАД) е създаден през 2004 г.
Дружеството успешно развива дейност в сферата на управление на човешките ресурси и консултации по финансови въпроси и бизнес развитие.

ЦУПО е лицензиран в съответствие със Закона за професионалното образование
и обучение. Центърът организира курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и
преквалификация по 49 професии
и 82 специалности както за рабо-

тещи от групата фирми ГЕОТЕХМИН, така и за други компании.

фициран по международен стандарт за качество ISO 9000:2008.

ЦУПО провежда семинари
и курсове за изграждане и усъ-

Признание за добрата работа
и високото качество на предлаганото обучение е акредита-

вършенстване на ключови компетенции, езиково обучение, развитие на лидерски умения, работа в екип. ЦУПО предоставя услуги в сферата на финансите и
управлението на човешките ресурси. Дружеството има опит в
управлението на проекти по Европейския социален фонд. ЦУПО се стреми и постига високо качество на предлаганите услуги и удовлетвореност на клиентите си. Центърът е серти-

цията на ЦУПО по EN ISO:9000:2008
от Бюро Веритас, Испания. На семинар, провел се в гр. Овиедо, Испания през 2009 г., ръководството на центъра сподели опита си в
управлението на системата за качество и способността си да предоставя продукти и услуги с постоянно качество. На семинара председателят на Бюро Веритас връчи официално сертификата за качество на ЦУПО ЕАД.
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Shared Values стр. 12

СЪБИТИЯ

Бизнес и образование:
Идеите, които могат да
променят образованието
Къде е пресечната точка между съвременното образование
и нуждите на бизнеса от квалифициран персонал
Г- жа Христова сподели своето
мнение, че качественото професионално обучение е основен фактор за осигуряване на умения, знания и компетенции, необходими
на бизнеса, за да е в крак с новите изисквания на пазара на труда и променящата се бизнес среда. По думите на г-жа Христова, практическото обучение трябва да бъде ориентирано към постигане на резултати и цели в
реална производствена среда.

Милена Христова представи гъвкав модел на обучение,

© Румен Байков

а 25 февруари 2014 г.
се състоя Конференция „Бизнес и образование: Идеите, които могат да променят образованието“, която събра представители на бизнеса и
на образователната система, както и членове на организации от неправителствения сектор. Събитието привлече вниманието на широк кръг от публика и бе посетено от множество български и чуждестранни експерти и гости.
Конференцията се фокусира върху демонстрирането
на работещи модели от България и чужбина, които биха могли да подпомогнат младите хора
в процеса на обучението им в училищата и университетите. Целта
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е да бъдат възпитани у тях нужните умения за справяне в различни житейски ситуации в работна
среда или във всекидневието. Създаването на мислещи хора, които притежават ключови компетенции в избраните от тях сфери на развитие, е от съществено
значение за успешното развитие
както на бизнеса, така и на икономиката на България като цяло.

Милена Христова, изпълнителен директор на Център на управление и професионално обучение ЕАД (ЦУПО), взе участие в последния панел на конференцията с темата „Какви умения липсват на завършилите и кога компаниите са склонни да инвестират
в допълнителни квалификации“.

който притежава редица предимства и отговаря на динамичната бизнес среда. Учебното съдържание съответства на развитието на техниката и технологиите и има непосредствената връзка с практиката и реалността на
работния процес, а практическото обучение е ориентирано към
постигане на резултати и цели
в реална производствена среда.

ЦУПО ЕАД функционира от
2004 г. и предоставя услугите
си в две направления – „Обучение и квалификация“ и „Консултантски услуги и бизнес развитие“. Обученията, осъществявани от дружеството, са съобразени с изискванията на бизнеса, характеризират се с гъвкавост при
провеждането и се реализират от
специализирани екипи с преподаватели от висши учебни заведения.
Василена ДИМИТРОВА
Експерт Комуникации, Средногорие
мед индустриален клъстер

Shared Values стр. 13

СЪБИТИЯ

Дискусионен форум за енергетика,
търговия и дуално обучение
а 27.02.2014 г. ,по инициатива на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК),
се проведе дискусионен форум, посветен на темите енергетика, дуално професионално обучение в
България и търговия. В събитието взеха участие Министър-председателят на България доц. Пламен Орешарски, министърът на образованието и науката проф. д-р
Анелия Клисарова и зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов. На форума присъстваха и посланикът на Германия
в България Н.Пр. Матиас Хьопфнер,
президентът на ГБИТК д-р Рюдигер
Хьобен-Щьормер и главният управител на ГБИТК д-р Митко Василев.

По думите на премиера Орешарски, Германия е ключов търговски и стратегически партньор за България, а
през изминалата година за първи път е реализиран положителен търговски баланс между двете страни. Според премиера, немските инвестиции са от съществена важност за развитие на род-

>>>>>

През 2013 г. България за първи път има положително търговско салдо с Германия
ната икономика, тъй като носят иновативност, показват добри мениджърски практики и допринасят за повишаване на конкурентоспособността на страната.

По време на дискусионния форум ГБИТК предостави на
вниманието на г-н Орешарски писмено становище във връз-

ка с икономически въпроси, които
са определящи за успешните отношения между България и Германия. Според камарата, е необходима справедлива правна система, защото бизнесът има нужда от държавата и държавата има нужда
от бизнеса. Също така е необходима прозрачна и надеждна данъчна среда, която да осигурява сигурност, последователност и предвидимост при подпомагането на
частния бизнес и насърчаването
на инвестициите в България. Важен фактор е и наличието на дуално професионално обучение.

Определящи фактори, според ГБИТК, са и отворените
пазари, които да поведат България по нейния европейски път на

ÃÁÈÒÊ
предостави
на г-н Орешарски писмено
становище по
икономически
въпроси

развитие; модерно здравеопазване, което е от първостепенно значение за високото качество на живот; стратегия за развитие на
общество, базирано на знанието, за да може България да реализира своя потенциал да се превърне в технологичен и иновационен
двигател в ЕС; трябва да се реализира конструктивна дискусия относно реформи в областта на обществените поръчки с цел създаване на устойчиво и балансирано законодателство в сферата
на обществените поръчки и концесиите; справедливи конкурентни условия за бизнеса, чрез модернизиране на правната система; устойчивост, надеждност, прозрачност и коректност в енергийния сектор, посредством създаването на електроенергийна борса; конкурентно българско производство на бързо-оборотни стоки, които подпомагат икономическото развитие на България.
Василена ДИМИТРОВА
Експерт Комуникации, Средногорие
мед индустриален клъстер

[ МАРТ 2014 ] SHARED VALUES 13

Shared Values стр. 14

СЪБИТИЯ

Семинар „Управление на водите
в базовите индустрии“
По време на събитието бяха представени спецификите на Цифровите симулационни
модели и тяхната интеграция в системи за вземане на решения
а 4 декември 2013г. в
гр. Панагюрище, хотел Каменград, се проведе семинар „Управление на водите в базовите индустрии“. Лектори на събитието бяха Томас Метелка, Павел Щроф и Иванка Прюне от Датски хидравличен институт (ДХИ). Сдружение “Средногорие Мед Индустриален Клъстер”
(СМИК) бе домакин на събитието.

Г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на СМИК,
откри семинара, като изтъкна,
че събитието е част от програмата на Клъстера за привличане на популярни експерти и международни научноизследователски организации, които да представят своя опит и експертиза в региона. Семинарът бе посетен от представители на бизнеса и общините в Средногорието, както и на академичната общ-
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ност, сред които „Асарел-Медет“
АД, „Елаците-Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Евротест-Контрол“ ЕАД, община Чавдар и МГУ „Св. Иван Рилски“.

По време на събитието бяха представени спецификите
на Цифровите симулационни модели и тяхната интеграция в системи за вземане на решения. Г-н Томас Мателка и г-жа
Иванка Прюне направиха пред присъстващите въведение в хидроинформатиката и в моделирането на критична инфраструктура.
От своя страна, г-н Павел Щроф
продължи изложението, като представи значението на моделирането на критичната инфраструктура при управление на водите в
минната индустрия, чрез прилагането на цифрови симулационни модели и тяхната интеграция
в системи за вземане на решения.

ДХИ (DHI) е независима, самоуправляваща се международна
научноизследователска организация, основана през 1964 г. В днешния си вид организацията е формирана след обединяването на Датския
хидравличен институт, Института за водна околна среда и датския
Център по токсикология. Целта на
ДХИ е да изгражда капацитет и да
допринася за технологичното развитие в областите свързани с водата,
околната среда и здравето на хората. Експертите на ДХИ комбинират
широки познания в областта на физиката, химията и биологията с използването на съвременни средства
и технологии. Организацията е
участвала в различни проекти в повече от 140 държави по целия свят.
Приоритетните области са:
водни ресурси, реки и язовири, ВиК, минна индустрия, морски ресурси, промишлени води.

Shared Values стр. 15

СЪБИТИЯ

Индустриален клъстер
Средногорие се присъедини
към Американската
търговска камара в България
Посланикът на САЩ в София – Н. Пр. г-жа Марси Рийс
се запозна с дейността на Клъстера

началото на месец февруари, в Новотел София, Средногорие мед индустриален клъстер (СМИК) бе официално приветстван като нов
член на Американската търговска камара в България (AmCham).
Заедно с Клъстера, още три компании – Актавис България, ЕСРИ България и Новакон България, представиха своята дейност пред членовете
и гостите на камарата. Събитието
бе уважено от над 100 представители на български и чуждестранни
компании, а специален гост бе Н. Пр.
г-жа Марси Рийс, посланик на САЩ в
София, която се запозна с дейността на новите членове на камарата.
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Shared Values стр. 16

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Стартирахме три
пилотни проекта за
дуално образование
Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката на Република България
инистър Стойнев, какъв е потенциалът
за въвеждане на дуалното образование
в България и каква може да е ролята на
държавата в този процес?

си от квалифицирани кадри с практически опит по специалността.
Едновременно с това трябва да се ангажира с инвестиции в тяхното практическо обучение в съответната област. Образователните институции следва да адаптират програмите за обучение в
по-голяма степен към бизнеса. Тя ще е полезна като инструмент за
преодоляване на младежката безработица и повишаване на квалификацията на завършващите професионални училища млади хора.

>>>

По време на срещите ми с бизнеса в страната един от най-често споменаваните проблеми е този за недостига на квалифицирани кадри у нас. Държавата отговорно се намеси
в този процес и започна да възстановява изгубената връзка между
Какви ще са ползите за индустрията и икономиката от
образованието и бизнеса. За нас е изключително важно да има висовъвеждането на дуално образование?
коквалифицирани специалисти в предприятията. С тази цел старЧрез дуалното обучение се осъществява плавен преход от образотирахме три пилотни проекта за въвеждане на дуалната систевание и обучение към реалима в България. Пилотният
зацията на пазара на труда.
проект е изготвен на база
Така ще се преодолее един
добрите практики в обласот най-сериозните проблетта на дуалното образовами в Европейския съюз, а
ние в Конфедерация Швейименно младежката безрацария и Германия, с които
Драгомир Стойнев завършва икономика във Франция –
ботица. Дуалното образоексперти от Министербакалавър от университета Париж Х Нантер и магистър
вание ще даде възможност
ството на икономиката и
от Университета Париж 1 Пантеон – Сорбона. Владее
на младите специалисти да
енергетиката се запознаха.
френски, английски и руски езици. От 2005 до 2006 г.
притежават както теореПилотният проект ще се
работи като експерт в Администрацията на Президента
тични знания, така и пракфинансира със средства от
на Република България, а през 2006-2007 г. е експерт в
тически умения. Освен тоБългаро-швейцарската продирекция „Стратегическо планиране и управление” в
ва, те ще могат да продълграма за сътрудничество.
администрацията на Министерския съвет. От 2007
жат работа в предприятиедо 2009 г. е икономически съветник на министърто, в което са провели стаЩе използваме резултатипредседателя. През 2009-2013 г. е народен представител
жа си по време на образовате от реализираните про41. Народно събрание и председател на Постоянната
нието.
екти за дуално образование като основа за формикомисия по труда и социалната политика, а от 2013 г. –
народен представител в 42-ото Народно събрание. На
Цялостната визия за дейране на цялостен подход
29 май 2013 г. е избран за министър на икономиката и
ността в едно предприякъм въвеждането на дуаленергетиката от 42. Народно събрание.
тие, придобита по време на
ната форма на обучение в
стаж, позволява на младистраната ни. В момента
те кадри да се ориентират
работна група към Миниспо-добре в специализацията
терството на образованиеси при продължаване на образованието си в системата на висшето
то и науката изготвя план за подобряване на професионалното обобразование. Те имат възможност да специализират в професиоразование и обучение в България, с който да се регламентират занални направления, които са залегнали в работния процес в средноконовите изменения за въвеждане на дуалната система. Ще създато им професионално образование – производствена дейност, лодем необходимите условия за ефективното внедряване на систегистика, маркетинг, мениджмънт и др. Предприятията, които инмата в българското образование. Нещо повече, именно държавата
вестират в обучението на кадрите си ще ги обучат, както на умее свързващото звено между предприятията, учениците и инстиния в тясно специализирана дейност, така и на професионална култуциите в системата на професионалното образование и обучетура. Ние разглеждаме дуалната система и като ефективна мярка
ние. Българският бизнес трябва ясно да дефинира потребностите
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Shared Values стр. 17

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
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Shared Values стр. 18

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Министерство на икономиката и енергетиката се включи в инициативата „Мениджър за един ден“

за привличане на чуждестранни инвестиции. Чуждестранните инвеститори в България имат нужда от квалифицирани кадри, за да
разширят присъствието си. Наличието на квалифицирани млади
кадри, обучени съгласно изискванията на предприятията в теоретичен и практически аспект, ще стимулира не само производствената дейност, а и развитието на научноизследователска и развойна дейност в страната. Висококвалифицираните млади специалисти са източник на конкурентоспособност и предпоставка за внедряване на иновации и нови технологии в предприятията в България.

Според вас, труден ли е пътят за създаване на дългосрочни партньорства между държавата и бизнеса в консервативна област като професионалното образование?
Образованието е от първостепенно значение за дългосрочното
развитие на всяка държава и в бъдеще ще увеличава влиянието
си върху конкурентоспособността на българските предприятия.
Внедряването на иновации, използването на нови технологии и
приложението на ноу-хау в бизнеса са немислими без висококвалифицирани служители, които да управляват тези процеси.
Чрез дуалната форма на обучение, държавата ще доближи образователната система към нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри със специфични умения и практически опит в дадена област.
Целта е да се осигури реализация на младите хора в България и да
се повиши конкурентоспособността на българската икономика. Този процес ще отнеме време, но в дългосрочен аспект осъществяването на реформи в професионалното образование и обучение ще
създадат предпоставки за устойчиво развитие на икономиката на
България. Инвестициите в квалификация на младите хора в България от страна както на държавата, така и на бизнеса, са инвести-
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ции в бъдещето на страната. Затова и смятам, че партньорството между държавата и бизнеса в областта на образованието е задължително условие за постигането на икономически растеж и икономика, основана на знанието.

Кои сектори в България имат най-голям потенциал за
растеж и за положително влияние върху останалата
част от икономиката? Кои са най-приоритетните отрасли, към които насочвате усилията на държавата?
Икономическата политика на това правителство е насочена приоритетно към развитие на сектори, в които имаме предимства
и които осигуряват висока добавена стойност. Такива отрасли са
машиностроене, автомобилостроене и електроника, информационни и комуникационни технологии, химическа и фармацевтична индустрии, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, енергетика, туризъм. За периода юни-ноември 2013 г., отчетохме над 668 млн. евро преки чуждестранни инвестиции. България успешно се справя с предизвикателствата на глобалната криза и е сред лидерите в Европейския съюз по нисък бюджетен дефицит. Продължаваме да прилагаме най-ниските данъчни ставки в Европа, които заедно с квалифицираната работна ръка и най-ниските
оперативни разходи ни нарежда сред предпочитаните дестинации
за инвестиции. Страната ни участва в инициираната от Франция
група държави „Приятели на индустрията”, която се фокусира върху реиндустриализацията на Европа. Искаме да насърчим интереса на частния сектор към промишлеността, особено по отношение
на структуроопределящи предприятия. Конкретните ни действия
в тази посока ще залегнат в национална програма, която ще обсъдим с бизнеса, а подкрепата, държа да го подчертая, ще става при
спазване на пазарните механизми.

Shared Values стр. 19

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
Паралелно с това продължаваме активно да облекчаваме условията за развиване на бизнес у нас. Работим за премахнахме ненужните регулаторни режими, намаляване на броя документи, таксите и
сроковете, които натоварваха бизнеса. Вече са приети първите 24
мерки, в момента нашето министерство работи и по втория пакет от над 80 режима. Тяхното реализиране ще облекчи компаниите с 312 млн. лв. годишно. Приехме и Стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия до 2020 г. и въведохме тест за
ефекта от всяка нова регулация в практиката. Налице е положителен темп и в развитието на износа ни, който е другият важен фактор за постигане на икономически растеж. За първи път от 23 години имаме изпреварващ ръст на износа спрямо вноса и това е резултат от инициативите за икономизиране на външната ни политика. Усилията на правителството за насърчаване на експорта
са насочени не само към ЕС, но и към трети страни – Азия, Близкия
и Далечния изток, бившите съветски републики, Северна Африка.
Бизнесът ще има подкрепа от Българската агенция за експортно
застраховане и Българската банка за развитие чрез предмостово
финансиране и облекчено експортно кредитиране. Рамките за това ще ни дадат промените
в законите за насърчаване на инвестициите, за обществените поръчки и за
публично-частното партньорство.

Вие заявихте позиция
за необходимостта от
реиндустриализация на
България. Какви ще са
основните действия
на Министерство на
икономиката и енергетиката за постигането на тази цел?

Кои са основните предизвикателства за Вас като министър на двата ресора – икономика и енергетика? Трудно
ли е да се балансират интересите на енергийните и индустриалните предприятия и кои решения може да са от
полза и за двете страни?
Стабилизация и диверсификация – това са ключовите задачи, които стоят на дневен ред пред енергетиката през тази година. Нека обаче не забравяме, че конкурентоспособността в икономиката е тясно свързана с конкурентоспособност на енергетиката ни.
С встъпването си в длъжност нашето правителство предприе последователни мерки за балансиране на енергийната система. Осъзнаваме ключовото значение на предвидимата цена на енергийните
ресурси за нашата промишленост, за работните места и растежа на икономиката. Същевременно обаче се стремим да създадем
и балансиращ механизъм, който да компенсира прекомерните разходи за производство на зелена енергия, които бяха допуснати от
предходното правителство. Индустрията от своя страна също
трябва да разбере, че реално това е, което на този етап може да
бъде постигнато по отношение себестойността на електрическата енергия. През август
миналата година цената на електроенергията
бе намалена с 5%. На 30 декември 2013 г. имаше ново
намаление – с 10% нощната тарифа за малкия бизнес и с 1.5% дневната, както и с 10% нощната тарифа за бита и с 1% дневната. Намалението създава условия за малкия бизнес да разшири позициите
си на пазара, като стимулира разкриването на нови
работни места. На два пъти бе намалена и таксата
за пренос и достъп и сега
тя е 6.91 лв., а през първата половина на 2013 г. беше 34.26 лв. Благодарение
на тази промяна, износът
на електроенергия се увеличи, а мощностите на централите са оптимално натоварени.

Продължаваме активно
да облекчаваме условията
за развиване на бизнес у нас

Образованието
е от първостепенно значение
за дългосрочното развитие
на всяка държава

Убеден съм, че чрез плановете за реиндустриализация на България ще успеем
да прекъснем негативните
тенденции, които наследихме. През 2014 г. по-рядко
ще говорим за криза и повече за стопански растеж и работещи предприятия, за по-високи доходи на хората и повишено потребление. Това правителство и МИЕ
показаха как държавата може да предприеме разумна намеса в икономиката в името на оздравяване на индустриалния потенциал на
страната и запазване на работни места и откриване на нови. Това
демонстрирахме и при дружеството „ВМЗ“ ЕАД, което получи финансова подкрепа в размер на 30 млн. лв. Към днешна дата предприятието работи с бизнес програма, гарантираща запазването на
над 2000 работни места.
През 2014 г. предстоят конкретни действия за придобиване и оздравяване на „Ремотекс“ и „Химко-Враца“. Стартираме и работа
по потенциални проекти за инвестиции в сферата на автомобилната промишленост на стойност 1.2 млрд. лв., създаващи над 8500
работни места. Реиндустриализацията на българската икономика
изисква и реализирането на енергийните инвестиционни проекти,
каквито са „Южен поток“ и междусистемните газови връзки със съседните страни, които ще окажат решаващо значение за ръста на
икономиката и намаляване на безработицата.

Пътят за стабилността на българската енергетика минава през
диверсификацията на източниците и трасетата, а също и реиндустриализацията на икономиката. Вече споменах и големите инвестиционни проекти: „Южен поток”, междусистемните газови
връзки със съседните ни страни и се водят преговори за реализацията на нова мощност в АЕЦ „Козлодуй“. Те ще гарантират сигурност на енергийната система, но и ще ни дадат по-голям икономически растеж. Очаквам той да е над 2%. В тази връзка и Европейската комисия оповести в Страсбург резултатите от зимните макроикономически прогнози, където повиши прогнозата си за икономическия растеж на България. За „Южен поток“ договорихме наполовина по-нисък лихвен процент по проекта – от 8% на 4,25 на сто.
Успяхме да договорим с „Газпром“ и достъп на трета страна до
тръбата на територията на България. Всичко това е в интерес на
държавата, бизнеса и доходите на хората.
Shared Values
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Shared Values стр. 20

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Дуална система за
професионално обучение
Европейската комисия поставя в своята нова стратегия „Rethinking Education”
акцент върху практически ориентираното обучение
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Shared Values стр. 21

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

ктуално за
международното признание
на дуалното
обучение
Класически дуални системи за професионално обучение имат немскоговорящите страни Германия,
Австрия, Швейцария, Южен Тирол
и част от Холандия и Белгия. Дуалното обучение е разпространено и във Великобритания, Швеция, Южна Африка, Малайзия, Южна Америка. По мнението на специалистите то, изживява своя ренесанс в много страни, като организирането и провеждането на
дуалното обучение в различните страни съответства на техните специфики и води до различия в качеството на неговото
прилагане. В тази връзка се работи по създаване на международни стандарти за дуално обучение.

стратегия „Rethinking Education”
акцент върху практически ориентираното обучение – финансиране от 2014 г. чрез ЕСФ и програма
„Erasmus за всички”. Освен това,
ЕК ще насърчава интегрирането
на още страни в подпомагания от
Германия процес чрез създаването на „Европейски алианс за професионално обучение на младежи”.
В Германия около 60% от младите хора влизат в дуалната система и се обучават по 350 професии. Федералното правителство
и бизнесът на Германия сключват периодично „Национален пакт за обучение на подрастващи специалисти на Германия” (последна актуализация – 05.11.20122014 г.). В пакта бизнесът се ангажира със запазване на места за дуално обучение и разкриване на нови, както и със спечелване на нови обучаващи предприятия.

Цел на дуалната система

В Германия около
60% от младите
хора влизат в
дуалната система
© BIBB.de

Федералното министерство на
образованието и науката на Германия насърчава и подпомага разпространението на дуалната
система. През декември 2012 г.
със съдействието на ЕК 6 страни от ЕС – Испания, Италия, Гърция, Португалия, Словакия и Литва сключиха с Германия „Образователен алианс” и подписаха
„Меморандум за сътрудничество”, по силата на който държавите ще въвеждат дуалната система в своите страни със съдействието на ЕК и Германия.
ЕК и CEDEFOP подкрепят този
процес. ЕК поставя в новата си

 От гледна точка на обучаваните: усвояване на основните знания и умения по дадена професия, придобиване на начална професионална квалификация и професионален опит, необходими
за упражняването й като квалифициран специалист в един непрекъснато променящ се трудов
свят. Относително голяма гаранция за плавен преход към заетост чрез оставане на работно
място във вече познато предприятие при минимум необходимо време и усилие за адаптиране към реалния трудов процес в него. Постигане на относителна самостоятелност в живота от 16 годишна възраст.
 От гледна точка на предприятието: гарантиране на бъдещ висококвалифициран персонал и създаване на база данни с подходящо квалифицирани работници и служители, лесен достъп до такива при поносими разходи за обучението им.
 От гледна точка на държавата: трайно ниска степен на безработни младежи,
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добре функциониращи предприятия с качествена продукция и/или услуги.

Същност
на дуалната система
Характерна особеност за Германия е, че всяка германска провинция има свои закони за образованието/обучението на деца, младежи и възрастни, които имат – макар и не съществени – различия
помежду си. Това важи и за прилагането на дуалната система, затова тук са дадени обобщена нейна същност и начин на прилагане.
Под понятието „дуално обучение”
се разбира паралелното обучение
в стопанска организация (предприятие/фирма) и в обучаваща институция (професионално училище, център за професионално обучение). Системата се обозначава
като дуална, защото обучението
се провежда на две основни места за обучение: в стопанска организация и професионално училище. Те са самостоятелни и равноправни партньори при обучението.
Дуалната система е гъвкава и допуска различни подходи и изключения при конкретни случаи в зависимост от големината на стопанската организация и това, дали
притежава или не собствена учебна база. Процесът е обуславя и от
успеваемостта на обучаваните.
Дуалното обучение се прилага при
изучаването на дадена професия в съчетание на теория и практика. В стопанската организация се преподава директното прилагане на технологии във фирмена среда, а професионалното училище се концентрира върху преподаването на основни положения, технологични принципи и др.
Обучението е съобразено с изискванията на производството и на
пазара на труда. Отговорността
за него е споделена и разпределена
между държавата и бизнеса чрез
федерация, провинции, общини,
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министерства, Агенция по труда, в сътрудничество със браншови камари, организации на работници/служители и на работодатели, сдружения и др. – в детайли различно за отделните провинции, но принципно основно чрез:
 Министерството на икономиката и Министерството на образованието утвърждават професиите за обучение и подкрепят дуалното обучение с мероприятия и програми и финансират отчасти обучението в професионалното училище и център за професионално обучение;

Структура
на дуалната система
Дуалната система се крепи на двата основни компонента: стопанска организация и професионално
училище, в задължително сътрудничество с браншовите камари
(Индустриално-търговска, Занаятчийска, Селскостопанска, Лекарска
и др.) и учебни центрове за професионално обучение, които подпомагат малките и средни фирми.

Мястото за учене
„стопанска организация”
Не всички предприятия в Германия
© BIBB.de

Дуалната система
е гъвкава и допуска
различни подходи

 Провинциите изготвят учебни планове за професионалните училища и финансират обучаващите и финансират отчасти обучението в професионалното училище и център
за професионално обучение;
 Бизнесът поема разходите по
работното място, наставника, възнаграждението на обучаваните, застраховката и др. Заедно със синдикатите изготвят предложения за нови професии или за модернизирането
на вече съществуващите, изпращат експерти и определят
размера на заплащането, които получават обучаваните.
 Браншовите камари финансират отчасти обучението в професионалното училище и център за професионално обучение;
 Партньорите разработват съвместно правилниците за обучение, които служат като негова основа.
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имат право да обучават. Към тях
се предявяват много строги изисквания, те се подлагат на процедура за избор по определени критерии, провеждана от браншовите камари. Не големината на фирмата е определяща, а нейният
имидж и особено пригодността на
вътрешната й структура за учебни цели. Задължително е наличието на специално подготвени обучаващи лица – „ментори”, „майстори” или „наставници”, които
поемат изцяло отговорността
за обучаваните и тяхното обучение, наблюдават ги, консултират

и се грижат за тях през целия период на обучение. За наставници
фирмите избират подходящи (от
гледна точка на професионален опит и личностни качества) свои
служители или работници, които
поемат „шефство” над обучаваните. Те преминават през специален
курс на обучение и полагат изпит
за пригодност като фирмени обучаващи. Наставниците разработват съвместно с центъра за професионално обучение и/или училището специални програми за производственото обучение – „Производствен учебен план”, и заве-

ряват „Дневник на обучението”
на обучаваните, в който те отразяват ежедневните си дейности и собствения си напредък.
Големите и някои средни стопански организации разполагат със
собствени материално-технически ресурси, специално работилници за обучаваните. При малките, които не могат да си позволят това, се прибягва до използване на извънфирмена форма на обучение в съответно обзаведени и оборудвани центрове за професионално обучение или
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до коопериране с други стопански организации и сформирането на така наречени съюзи за обучение. Различават се няколко модела. Един от тях е моделът на
„водеща стопанска организация
със стопанска организация-партньор”, при който цялата отговорност за обучението се поема от
водещата фирма, но части от
обучението се провеждат в различни партньорски организации.
Друг модел е „обучение по поръчка”, при който определени части
от обучението се провеждат като поръчка извън основната стопанска организация срещу възстановяване на разходите, например
в съседна голяма стопанска организация с учебна работилница.
Ролята на центровете за професионално обучение като част от
тази структура е в подкрепа на
стопанските организации се изразява в консултиране, поемане
на специфични дейности по обучение, за които те няма капацитет (изготвяне на учебни програми, материали и др.) и основно в провеждане на курсове, в които обучаваните усвояват знания
и умения, които не могат да придобият в стопанската организация - дори в големите, и в професионалното училище. Те улесняват стопанските организации и им отнемат част от нетипична за тях дейност по организиране и ресурсно обезпечаване на учебна дейност. Съсредоточаването на дейности по обучение в тези центрове не разпилява ресурси и прави процеса значително по-ефективен и евтин.

Мястото за учене
„професионално училище”
В дуалната система професионалното училище представлява самостоятелно място за учене, което често се припокрива с центъра за професионално обучение. То
има задачата да предоставя начално професионално и специализирано обучение, свързано с професията, и да разширява придоби-
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тото преди това общо образование чрез изучаване на определени
съпътстващи професията предмети, като: немски език, обществознание/социология, икономика, математика, религия, спорт и
др. Предвидено е обучение по чужд
език в зависимост от значението му за съответната професия
и придобиване и/или усъвършенстване на компютърни умения. Професионалното училище разпреде-

ля занятията съгласувано с обучаващите предприятия, училищния надзорен съвет и камарите.
В професионалното училище се
провежда обучение по теория и
практика, пряко свързано с избраната професия, както и общообразователна подготовка. Занятията продължават средно единдва дни седмично (продължителността е различна за отделни-
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те провинции). Прилага се гъвкав
подход – при някои професии занятията протичат „на блок”, а при
други се сформират групи на регионално или местно ниво. Различните организационни форми
имат за цел да осигурят максимално присъствие на обучаваните в предприятието при гарантиране на обучението в училище.
Ролята на браншовите камари като част от тази структура се изразява в:
 Установяване пригодността на стопанските организации и на обучаваните за участие в учебния процес чрез информиране и консултиране;
 Рекламиране и осигуряване на места за обучение и насочване на младежите;
 Обслужване и консултиране на
стопанските организации и обучаваните в хода на обучението и посредничество при отстраняване на проблеми;
 Регистриране на договорите за обучение в регистъра
на съответната професия;
 Организиране на междинни и заключителни изпити
и издаване на документи;
 Подбор, насърчаване и квалифициране на обучаващите и изпитващите;
 Осигуряване и често поддържане на междуфирмените центрове за обучение;
 Осигуряване признаването на
чуждестранни документи;
 Организиране на престой в
чужбина за обучаваните.

Приложение на
дуалната система:
1. Включване в дуалното обучение – след завършване на 10-ти
клас задължително общо училищно образование и навършване на 16-годишна възраст. За
достъпа до обучение в дуалната
система формално не съществуват специални условия за прием, затова болшинството от
участниците в нея са млади хора, постъпващи веднага след

училище. По принцип тя е отворена за всички, дори за хора
с академично образование, решили по някаква причина да изучат определена професия. Кандидатстването за обучение
става в стопанските организации чрез така наречения „пазар
на места за обучение”, които
се рекламират от самите фирми и от браншовите камари.
2. Избор на обучаващи фирми. В
рамките на професионалното
ориентиране до 16 години младежите знаят каква професия
искат да учат, избрали са подходяща от тяхна гледна точка фирма от бранша и подават документи в нея. Изборът се осъществява от фирмата. Основен критерий е успехът от общоучилищното образование и желанието за изучаване на професията. Броят на обучаваните е различен в зависимост от възможностите и потребностите на фирмата.
3. Договор между обучавания и
фирмата. Обучението изисква
сключване на писмен договор за

Обучаваните
са включени в
системата на
социално осигуряване

обучение по образец (с частноправен характер) между обучавания и стопанската организация. При ненавършили 16 години младежи договорът за обучение се подписва от родител/
настойник. Договорът се регистрира в браншовата камара. В него се уточнява: начало, продължителност, съдържание и време на обучението, размер на възнаграждението на
обучавания, отпуск и др. Дого-

ворът е с пробен срок от един
до три месеца и може да се прекратява по това време от всяка
от страните писмено, без предизвестие и обяснение за причините. След изтичането на
целия срок, договорното правоотношение се прекратява с
предизвестие от три седмици. В договора се определят:
 Времетраенето на обучението – между 2 и 3,5 години –
в зависимост от изучаваната професия, предварителните знания и успеваемостта на обучаваните и техните постижения на изпитите;
 Размера на месечно възнаграждение на обучаваните в зависимост от тарифния договор
за съответната професия, договорен между профсъюзите
и работодателите (между 200
и 1200 евро). Размерът на възнаграждението се увеличава с
всяка година от обучението;
 Гарантираното работно място и наставник.
4. Социално осигуряване. Обучаваните задължително са обхванати в системата на социално осигуряване: при боледуване,
пенсия, злополука, безработица, грижи при инвалидност. Така
те имат право на обезщетение
за безработни в редките случаи, когато не останат при работодателя си или не си намерят веднага работа при друг.
5. Обучение. Компетентностите за професионално действие,
които се придобиват в рамките на дуалното обучение, са зададени в образователното изискване като рамка и са конкретизирани от обучаващата стопанска организация в индивидуални
учебни планове. За занятията
в професионалното училище по
всяка професия се изготвя съобразен с образователните изисквания рамков учебен план. Като резултат от обучението се
постига не само отлично владеене на знания и умения по професията, но и рутина при извършване на специфичните
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Резултат от
обучението са
не само умения
по професията,
но и рутина

За упражняване длъжността „учител по практика в
професионално училище/център за професионално обучение” не се изисква висше образование. Те по правило разполагат с професионален опит като майстори или работници-специалисти. Обучението им става в рамките на педагогически семина-

ри. Условия за достъп в повечето провинции са положен
изпит за майстор или диплом
за завършено специализирано училище, както и многогодишен професионален опит.
 Обучаващи в предприятие –
наставници. В Германия наименованието „обучаващ” се
използва като обобщаващо
понятие, обхващащо различни задачи и функции, които
се различават в зависимост
от големината на стопанската организация. Към тях спада и функцията на наставника, който като основна или
допълнителна дейност поема обучаваните. Това са майстори, инженери, референт в
обучението, консултант и ръководител на обучение. В поголеми предприятия обучението е основна функция на

>>>

дейности, постига се усъвършенстване на уменията и се
придобиват способности за
професионални реакции в различни производствени ситуации, развива се чувството
за отговорност и съпричастност с целите на фирмата.
6. Времетраене: Младежите се
обучават от 3 до 4 дни в стопанската организация и от
1 до 2 дни от седмицата –
в професионалното училище – общо 2,5 до 4 години.
7. Обучаващ персонал: В обучението е ангажиран няколко вида персонал:
 Учители/преподаватели в училище, обучаващи в центровете за професионално обучение (извън- или над фирмено обучение), наставници в
стопанските организации и
членове на изпитните комисии. В системата постоянно се привличат консултанти по проблемите на обучението и отделно - по проблеми на професията, при необходимост специалсити педагози, психолози и др.
 Учители за обучение в професионални училища. Те преподават на младежите необходимите специализирани теоретични знания, както и общообразователни предмети във
връзка с бъдещата професия
(напр. немски, английски, математика, политика, физика, др.). Те са завършили в университети или еквивалентни висши училища и са преминали през специализирана подготовка по избрани професии и поне един общообразователен предмет, както и обща педагогическа подготовка.
 Преподаватели по практика
на професията. В някои провинции те са наричани „технически учители” или накратко „учители-специалисти”). В
дуалната система те имат
задачата да дават на младежите паралелни специализирани практически знания.

Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”
(ДП „БГЦПО”) е създадено през юли 2011 год. с промяна в Закона за насърчаване на
заетостта, по силата на която петте Българо-германски центъра за професионално
обучение (БГЦПО) в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян са
преобразувани от второстепенни разпоредители с бюджетни средства на МТСП в ДП
„БГЦПО” – юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
ДП „БГЦПО” наследява добрите традиции от три успешни българо-германски проекта
в областта на професионалното обучение на възрастни (1992-2010), в рамките на
които бяха изградени и въведени в действие петте БГЦПО и които имат сериозен
принос за развитието на системата за професионално обучение на възрастни в
България. В началото на своята дейност в периода 1995-1999/2000 год. трите БГЦПО
в Пазарджик, Стара Загора и Плевен предлагаха на млади хора двугодишно обучение
по професия на принципа на дуалното обучение в Германия, което имаше голям успех
сред участниците в него и работодателите – партньори на центровете.
Основният предмет на дейност на ДП „БГЦПО” е осъществяване на обучения за
придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица, навършили
16 години, обучения за придобиване на ключови компетентности и професионално
ориентиране. Провеждат се обучения за повишаване на методическата квалификация
на обучаващи на възрастни, вкл. наставници в предприятия. По проекти се
тестват иновативни практики в областта на професионалното обучение с оглед
последващото им прилагане в системата за обучение на възрастни. ДП „БГЦПО”
е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение
(НАПОО) за обучение по 74 професии и регистриран в Агенция по заетостта като
доставчик на обучение.
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© БГЦПО

обучаващите и те работят
в създадени за целта учебни отдели, учебни работилници, учебни офиси. В по-малки и част от средни предприятия с малък брой обучавани
наставникът често изпълнява функцията на обучаващ успоредно с основната си длъжност на работник/служител.
8. Изпити: Провеждат се задължителни междинни изпити по
време на обучението и заключителен изпит в края. В изпитната комисия участват еднакъв брой представители на работодатели, синдикати и учители от професионални училища. Оценките от междинните изпити не влизат в крайната оценка от обучението и могат да бъдат повтаряни, което е основание за удължаване
на обучението. Целта им е да
покажат нивото на усвояване
на знанията, евентуални пропуски, които да бъдат отстранени навреме. Заключителните изпити се състоят от теоретична и практическа част. Те
могат да бъдат повтаряни два

пъти. След успешното приключване на обучението младежите получават квалификация като (преведено дословно на български) „калфа”, „специалисткалфа” или „работник-специалист”. Това е началото на професионалното развитие на обучавания, който след известен
период на практика може да положи изпити за майстор. В Германия се цени високо квалификацията за майстор. Тя е атрактивна за младите хора.

Заключение
В последните години се води спор
по предимствата и недостатъ-

Дуалната система се
адаптира постоянно
и не губи своите
предимства

ците на дуалната система с цел
нейното осъвременяване. В Германия държат на нея, защото е практически ориентирана и подготвя
младите хора за професионалния
им старт в живота. Експертите
смятат, че въпреки стогодишната си история тя се адаптира постоянно и не губи своите безспорни предимства и атрактивност.
Основните й предимства са в
създаване на предпоставки за:
 Интересно обучение, разнообразно, неотегчаващо, с актуално съдържание и практическа насоченост, водещо до вътрешна мотивация за учене и труд,
 Свикване с реална работна среда, ритъм на работа, дисциплина, трудова и обща култура,
 Относително голяма гаранция за последваща заетост в
обучаващото предприятие.
д-р Любов ПОПОВА,
Изпълнителен директор
на ДП „БГЦПО”
email: lubovpopovabg@gmail.com
тел.: 02 865 89 82; 0882 82
66 55; 0887 86 93 74
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Ако планираш
за цял живот,
обучавай и
образовай хора
София Торолова, зам.-областен
управител на Софийска област
оспожо Торолова,
кои са основните
приоритети
пред Областната
управа на Софийска
област през 2014 година?

По първата Стратегическа цел,
„Икономическо развитие”, първият приоритет е развитие на секторите Земеделие, Преработвателна промишленост, Туризъм и
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Втората ни стратегическа цел
е „Социално развитие”, а първият приоритет по нея е насочен изцяло към подобряване на здравния статус на населението в областта. Вторият приоритет е насочен към повишаване на образователния и културния статус на населението като основен аспект на социалното развитие. Третият приоритет е повишаване и поддържане на
квалификацията на работната сила
И последно, но не по значение, е нашата трета стратегическа цел –
„Опазване на околната среда и
действия по изменението на климата”. Тук трите основни приоритета
са управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и националната нормативна уредба; интегрирано управление
на водите; и устойчиво управление
на горите, опазване и поддържане на
защитените територии и биораз-

>>>

Визията, стратегическите цели и
приоритети за развитие на Софийска област са разписани в Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г. и са приети от Областен съвет за развитие. Предвид голямата територия на областта и сериозните различия, свързани с разположението, ресурсите и
потенциала на 22-те общини, включени в нейния състав, акцентът на
визията за развитие на областта е
насочен към интегрирането на дейности за балансирано териториално развитие, преодоляване на различията и намаляване на полярните тенденции в икономически и социален план. Стратегическата рамка за развитие на областта включва три стратегически цели, всяка
от които насочена към един от аспектите, обхванати от концепцията за устойчиво развитие – икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда.

Високи технологии. Вторият приоритет е насочен към пряко подпомагане както на малки и средните предприятия, така и на ново стартиращи бизнеси от всички икономически сектори в територията на областта. Третият приоритет и формулираните към него специфични цели обхващат различните аспекти на постигането на енергийна ефективност.

София Торолова магистър инженер по
автоматизация и информационно-управляваща
техника и магистър по индустриален
мениджмънт. От 29 юли 2013 г. е Заместник
областен управител Софийска област. Преди
това е избирана за общински съветник в
Община Челопеч, била е кандидат за кмет от
листата на БСП на миналите избори, както
и председател на Народно читалище „Труд и
постоянство”. С 20-годишен опит в „Елаците
мед”, където последните няколко години е
Мениджър „Човешки ресурси”.
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нообразието, смекчаване на последствията от промените в климата.
В допълнение, стратегическата рамка включва два хоризонтални приоритета: „Изграждане и подобряване на
инфраструктурата” и „Повишаване
на административния капацитет”.

Кои са основните форми
на партньорство между
Областната управа,
индустрията в региона
и Средногорие Мед
Индустриален Клъстер?
Принципът на партньорството,
участието на бизнеса, на неправителствените организации и сдружения, където попада и СМИК, на обществеността и прозрачност при
вземане на решения са взаимосвързани и основни демократични прин-

ципи, от съществено значение за
доброто управление и устойчивото развитие. Спазването на принципа на партньорство дава възможност за по-задълбочено идентифициране на съществуващите проблеми и съответно намиране на найподходящия начин за тяхното разрешаване. Партньорството е необходимо, за да се постигне усещане
на собственост и ангажираност у
всички заинтересовани страни, подобри условия за успеха на програмата или документа, който се изготвя и по-позитивно приемане на
резултатите. Партньорството се
смята за ключов фактор за реализацията и постигането на целите.
Принципът на партньорство предполага тясно сътрудничество между публичните органи на национал-

но, регионално и местно равнище,
както и сътрудничество с частния и нестопанския сектор. Партньорите следва да участват активно в целия цикъл на програмите за развитие на областта.
Партньори на областната администрация при изпълнение на задължения в сферата на регионалното развитие се очаква да бъдат:
 Общински експерти, които участват в ръководството и управлението на общински програми или подкрепят инициативата и изпълняват функцията на
посредници при осъществяването на мониторинг на програми и проекти на европейско, национално и регионално ниво;
 Независими експерти, привлечени с цел изготвянето на
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адекватни становища и заключения по конкретните проблеми;
 Клъстери, СГО – НПО,
училища,читалища и др.;
 Представители на деконцентрираните държавни институции и ведомства на територията на областта, като експерти при организиране на процесите за набиране, организирането и анализирането на специализирани данни и информация и изготвянето на експертни становища по конкретни индикатори за мониторинг;
 Представители на бизнеса – както на ниво работодатели, така и на ниво синдикати – със задача да подкрепят осигуряването на експертна оценка и логистична подкрепа;
 Представители на медиите
имат ключовата роля при популяризиране на инициативите и посредничат при диалога със широката общественост в процеса на мониторинг.
Възможни форми на взаимодействие на областната администрация и социално-икономическите
партньори в рамките и за целите на регионалното развитие:
 Сключване на споразумения за съвместна дейност и партньорство;
 Съвместно разработване на политики на областта за регионалното развитие, на определени целеви политики и програми (например финансова политика, програма за социално подпомагане, стратегия за работа с младите хора в областта, стратегия
за преодоляване на безработицата при жените в областта и др.);
 Въвличане на партньорите в работата на комисиите към Областния съвет за развитие, чрез включване на експерти от страна на партньорите в състава на комисиите;
Населението е основна заинтересована страна в процеса на разработване и прилагане на общинските
планове за развитие и оттам – на
постигане на целите и на Областната стратегия. В този смисъл информирането и въвличането на гражданите в изготвянето на плановите
документи и на общинско, и на областно ниво, е от основно значение.
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Под форма на партньорство между Държавата, Областна управа,
СМИК и индустрията ще се реализира пилотният проект за въвеждане на дуалната система на образование и изграждане на индустриална зона в Средногорието. Проведени са много срещи и разговори с
представители на МОН, МИЕ, Сдру-

жение на общините Средногорие,
СМИК и директорите на училища,
относно необходимостта от въвеждане на тази система и очаквания ефект както за образователната система, така и за бизнеса. Изводите налагат препоръка за проактивна роля на професионалните училища по отношение на връз-
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ката бизнес – професионални училища. Според мен, инициативата
за партньорство между ПУ и бизнеса трябва да дойде от училищата. Те трябва да демонстрират пазарно поведение, с което да убедят
бизнеса, че са достоен партньор.

Каква е ролята на местната
индустрия за развитието
на човешкия капитал в
Софийска област?
Предприятията в Софийска област играят много важна икономическа и социална роля, едновременно чрез значението си за икономическата структура и чрез създаването на работни места – роля, която се оценява високо в сегашните времена на криза и наличие на безработица. Особено в
Средногорието, предприятията
са тези, които спомагат за разрешаване на многобройни проблеми и предизвикателства, свързани с икономическото развитие, неравенствата, безработица, демографските процеси,образование,
здравеопазване и др.
Индустрията допринася за регионалното и местното развитие, както и за социалното сближаване, тъй
като спомага за намаляване на разликите, поради това че нарастването на доходите на по-широки кръгове от населението засилва исканията за по-добро управление. В програмите си за Корпоративна социална
отговорност предприятията представиха нови тенденции във фирмените политики в посока към отговорност както към човешкия капитал, така и към обществото като цяло. Ето защо, не е преувеличено да се твърди, че предприятията имат потенциала да действат като основни двигатели на развитието на Софийска област.
Икономиката на 21. век, новата икономика, е икономика, основана на знанието, инвестирано в нови технологии на производство и управление, във високо образование и професионална квалификация на работещите. Човешките ресурси са най-важният коз на България и Европа и
са в центъра на политиките им.

Какви биха били резултатите
от внедряване на дуално
образование в България и поспециално в Софийска област?
Според една китайска поговорка, „Ако планираш напред за година, посей царевица. Ако планираш за десетилетие, посади дървета. Ако планираш за цял живот, обучавай и образовай хора”.
Според мен, образованието би могло да бъде най-значимият ресурс и
предимство не само за Софийска област, но и за България, която не е
нито толкова богата на природни ресурси, нито на други, на които
би могла да разчита за конкурентно предимство и растеж. Факторът, който е определящ, е човекът.

Индустрията допринася за
регионалното и местното
развитие, както и за
социалното сближаване

Дълго време в страната битуваше виждането, че образованието
на работната сила е едно от найпривлекателните условия за чужди инвестиции в страната. Все повече се изказват и други виждания и преди всичко оценката, че
то в редица случаи не е адаптирано към изискванията на бизнеса и
новите условия на развитие. Това прави необходима дългосрочната политика за запазване на добрите практики и традиции на българското образование, необходимо е повишаване качеството на
образованието и чрез адаптиране на образованието към промените в икономиката и обществото, т.е. политика за конкурентно и качествено образование.
Една от идеите на образователното министерство, която има за

цел да осигури подготвени кадри
за бизнеса, е т.нар. „дуална система”, при която обучението се извършва на работното място. Така
докато работи, ученикът получава
и теоретична подготовка за това,
което прави. Тази система се прилага на много места по света, като най-характерна е за образователните системи на Германия, Австрия и Швейцария. Учебните планове или основните пунктове на
образованието се съобразяват и
нагаждат към изискванията на икономиката, а в предприятията учениците се обучават компетентно
по специалността си или провеждат там стажовете и практиките си. Чрез общите проекти между училищата и икономиката, например дипломни проекти или проекти в рамките на практическата фирмена работа, резултатите от научноизследователската и
развойната дейност се прилагат в
практиката. Бизнесът трябва отново да бъде въвлечен като партньор в професионалното образование и да спре да бъде страничен
наблюдател в процеса. Навсякъде
в Европа тази комбинация се смята за образцова и е ключов фактор
за успеха на икономическия модел.
Въвеждането на дуална система в
образованието ще започне с пилотни проекти най-рано 2015-2016 г.
Проектите ще бъдат финансирани с европейски средства, като по
този начин ще бъдат подпомогнати бизнесът и професионалните центрове с определен ресурс.
Под егидата на Министерство на
икономиката и енергетиката и личната подкрепа на министър Драгомир Стойнев, както и с подкрепата на Средногорие мед индустриален клъстер, един от пилотните проекти ще стартира в Средногорието. Този проект ще осигури на региона човешки ресурс с високо специализирани професионални способности и умения. От позицията си на Заместник областен управител ще работя за това Средногорието и Софийска област да бъдат „Регион на знанието”.
Въпросите зададе
Атанас ГЕОРГИЕВ
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Малките гости в Деня на отворените врати за деца на служители, пред направление Рафинерия

Аурубис
в подкрепа на
професионалната
реализация
на младите
Работим целенасочено за преодоляването на
дистанцията между образованието и бизнеса
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урубис България има разработена дългосрочна стратегия за сътрудничество с различни образователни институции, представители на неправителствения сектор и бизнеса, по линия на която
реализираме множество съвместни инициативи, в помощ на професионалната реализация на младите хора. Работим целенасочено
за преодоляването на дистанцията между образованието и бизнеса, защото вярваме, че това може
да се случи, когато всички заинтересовани страни споделят общи
цели и имат сходни приоритети.

В помощ на професионалната
ориентация на учениците
Една от приоритетните теми,
по които работим, е подпомагането на ранната професионална ориентация, където наша целева група са учениците в средните училища. Поддържаме тесни връзки

Shared Values стр. 33

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
с местните общообразователни
и професионални гимназии и осъществяваме различни мероприятия, които имат за цел да дадат
информация на децата за различните възможности за работа, така че да им помогнем в избора на
бъдеща професия. Традиционно даваме възможност на ученици, които са на път да завършат средното си образование, да се включат в нашата Стажантска програма и да прекарат летните месеци
в реална работна обстановка, което е първият им досег с бизнеса.
В края на миналата година се включихме в Проекта „Гордея се с труда
на своите родители“. В рамките
на един ден отворихме вратите
на компанията за повече от 80 деца на наши служители, като им дадохме възможност да разберат къде и какво работят техните родители. Децата много харесаха обиколката на завода и различните активности по работните станции,
които колеги доброволци бяха организирали в различните направления. На тръгване, гостите ни споделиха хубавите си впечатления,
като не пропуснаха да дадат заявка
за нещата, които искат да видят,
когато ни посетят следващия път.
В анкетата за обратна връзка, Теодор Ангелов на 8 години написа:
„Много ми хареса – велик ден!“.

Учениците, взели участие в инициативата „Мениджър за един ден“,
техните домакини и официалният гост Петър Стойчев

Повишаване на
професионалната
квалификация на
завършващите средно
образование
Другата приоритетна област, по която работим, е повишаването на професионалната квалификация на завършващите средно образование.
През 2011 г. Аурубис България стана партньор на Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД и Гимназията по
механо и електротехника – гр. Пирдоп, в разработената от тях Програма за практическо професионално обучение за специалностите:
„Механо шлосери“ и „Електро КИП
и А“. През 2013 г. стартирахме и
Програма за практическо профе-

>>>>>

През месец март се включихме в
инициативата „Мениджър за един
ден“, като дадохме възможност на
11 ученика от различните училища
в района да се потопят в работната атмосфера на няколко ключови
ръководители в завода. На импровизиран „работен обяд“ те се срещнаха с Петър Стойчев и той им разказа кои са качествата, които те правят успешен в спорта и в живота.

11

ученика от
различните
училища в района
се включиха
в инициативата
„Мениджър
за един ден“

Отново по линия на ранната професионална ориентация на учениците, организираме за тях срещи с наши колеги, които влизат в ролята
на лектори и им представят презентации по интересни теми, свързани с материала, които изучават в
училище. Така те имат възможност
да зададат въпросите си на утвърдени специалисти, по чиито стъпки един ден биха могли да тръгнат.

сионално обучение в Производството, която разшири специалностите с още една – Оператор в Металургията. Успешно завършилите
програмата получават реална възможност за започване на работа.
Тази година за първи път компанията отпуска две частични стипендии за кандидат-студенти от
региона, които имат желание да
продължат висшето си образование в един от най-престижните
университети в страната – Американския университет в България. Стипендията е предназначена за приети студенти, обучаващи се в някоя от следните специалности: Икономика; Бизнес администрация; Компютърни науки
или Информационни технологии.

Двама от практикантите на работното си място
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Shared Values стр. 34

Ивайло Вътев, Финансов Директор в Аурубис България,
по време на презентацията му на форума My Success 2013

Подпомагане
на професионалната
реализация на завършващите
висше образование
Третото приоритетно направление за нас е подпомагането
на професионалната реализация на младите хора, завършващи висшето си образование. Установили сме тесни връзки с кариерните центрове и студентските съвети на всички по-големи университети в България и
участваме на кариерните изложения, които те организират.

>>>>>

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

ли през годините, презентаторите помогнаха на студентите да се
ориентират какви са възможностите, които се разкриват пред тях
и от които трябва да бъдат готови да се възползват. Бяха отправени някои важни послания като това, че човек никога не бива да спира да учи и да се развива. На финала на мероприятието беше анонсиран и конкурс за студентско есе на
тема „Аз и моят работодател –
днес и утре“. Съвместно с нашите
партньори от сп. Enterprise и CISCO
Business Institute, Аурубис България
отново ще подкрепи един от участниците в конкурса с едногодишна
стипендия за обучение по програма
за развитие на лидерския потенциал „Мениджмънт инкубатор“.

За четвърта поредна година Аурубис Бългрия подкрепи бизнес форума за студенти MySuccess.bg 2014 –
Аз Mога повече!, който се проведе
традиционно в сградата на УНСС в
края на месец февруари. Инициативата е отворена за участието на
студенти от всички университети. Форумът има за цел да вдъхнови младите хора да се развиват в
България като ги срещне с успешни лидери от бизнеса, които да им
разкажат за своя професионален
път. Споделяйки личните си истории и възгледи, както и предизвикателствата, с които са се сблъсква-

Тази година отново подкрепяме като генерален спонсор и Студентска организация BEST в инициативата BEST Engineering Week – инженерни състезания за студенти от
технически специалности. Казусите за състезанията се задават от
водещи фирми в България и са реални предизвикателства, които стоят пред бизнеса. Студентите се
състезават помежду си в отбори,
за намирането на най-доброто решение, което впоследствие би могло да бъде реализирано на практика.
Победителите от финалния казус ще представят България на
Балканския кръг на състезанието
и ще имат възможност, при успех там, да продължат да се състезават вече на европейско ниво.

Представители на Техническа Дирекция на Аурубис България и
победителите в инженерните състезания на BEST Engineering Week 2013
на церемонията по награждаването

Стажанти от

3-òè
-òè
и4

Част от младите хора, които бяха в компанията на стаж,
през лятото на изминалата година
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курс работят
по индивидуални
проекти в
компанията

Трима от студентите в отбора-победител по казуса, зададен от Аурубис България, бяха на
стаж при нас през лятото по линия на нашата ежегодна Стажантска програма за студенти, която е възможност за студентите от 3-ти и 4-ти курс от
различни университети да работят по индивидуални проекти при нас, под ръководството и
напътствията на ментор. Имаме много добри примери за това
как наши настоящи колеги са започнали кариерата си в компанията, след като са били при нас на
стаж, по време на който са показали добри професионални качества и потенциал за развитие.

Shared Values стр. 35

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Фондация „Асарел“
раздаде 13 стипендии
Инициативата е част от проекта „Образование за всички”

ринадесет ученици
от община Панагюрище получиха стипендия по проекта „Образование за всички” на фондация „Асарел”, създадена от
„Асарел-Медет” АД. Стипендианти са осем ученици от Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, четирима от СОУ „Нешо Бончев” и един
от ОУ „Проф. Марин Дринов”.

С пожелание за здраве, високи резултати и още много бъдещи срещи изпълнителният директор на фондацията
г-н Александър Чобанов връчи грамотите на участниците в проекта, завършили първия срок на
учебната 2013-2014 година с отличен успех и минимален брой неизвинени отсъствия. Като парт-

ньор по проекта, приветствие
към учениците отправи и г-жа Нора Кунчева, директор на Дирекция „Образование и култура” в
Общинска администрация – Панагюрище. Директорите на СОУ
„Нешо Бончев” г-жа Веска Барова, директорът на ОУ „Проф. Марин Дринов” г-жа Екатерина Футекова и заместник-директорът
на ПГИТМТ г-жа Мариета Рале-

Осигурени
са учебници
и помагала на
143 ученици

некова приветстваха инициативата и споделиха, че проектът
дава много добри резултати.

„Образование за всички”
стартира от началото на
учебната 2012/2013 г., като
първата стъпка бе осигуряването на безплатни учебници на 90
деца от социално слаби семейства, които се обучават в училища на територията на община Панагюрище. На 30 октомври 2013 г. десет ученици получиха първите стипендии за отличен успех. За настоящата учебна година са осигурени учебници и помагала на 143 ученици.
Чрез проекта се оказва подкрепа и на 9 социално слаби жители на общината, надхвърлили ученическата възраст, които са записали задочна форма на обучение в Професионалната гимназия.
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Shared Values стр. 36

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Откриваме специалност
по индустриална и
енергийна сигурност
Комодор Димитър Ангелов, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“
омодор Ангелов,
Вие ръководите
Военна академия
„Г. С. Раковски“
близо 3 години.
Какви са основните Ви
приоритети в управлението
на Академията и какво
предстои занапред?
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Какво ново предстои във
Военната академия?

През тази година възнамеряваме да открием още три граждански специалности. Акцентираме на
задочното обучение, подпомагано
чрез системата ни за дистанционно обучение, тъй като при нас се
обучават специалисти от различни области – основно на управлението, и за тях е трудно те да се
откъснат от работната си среда.

Кои са най-успешните направления в обучението и кои специализации
са най-търсени от бизнеса и администрацията?
Всички специалности са атрактивни. Това показва и броят кан-

>>>

Вторият приоритет бе да се засилят интерактивните методи на обучение – използването
на компютърна техника, симулатори, на кабинетите като цяло, които осъществяват връзката между обучението и практиката. Смятам, че като ръководство и преподавателски състав
постигнахме много добри резултати и те се доказват от успешната ни акредитация в институционално и програмно отноше-

на академичните преподаватели
да поддържат високото си ниво на
знания и да са запознати с последните новости в своята област.

Военната академия е твърде специфична като висше училище, тъй
като обучението е само в магистърски специалности – две в професионално направление „Военно дело” и осем в направление „Национална сигурност и отбрана”. Те
са насочени основно към подготовката на ръководни административни кадри. Тук обучаемите надграждат своята квалификация и са
мотивирани да усъвършенстват
професионалните си знания. Това
е предизвикателството да се обучават специалисти с висока квалификация, което е още една причи-

Военна академия „Г. С. Раковски” е
институция, която е на върха на
военнообразователната система. Затова е разбираемо вълнението, с което приех назначаването ми на тази длъжност и големите предизвикателства пред
мен. Дотогава познавах Академията от позицията на обучаем по
„Стратегическо ръководство на
отбраната и въоръжените сили”.
Основeн приоритет за мен бе приемствеността и връзката между обучението и практиката.
Целта е обучаемите да завършват не само като отлично теоретично подготвени специалисти, но и да има връзка с практиката и реалната им дейност.

ние през миналата и тази година. Предстои сертифициране и на
дистанционното обучение, което също е особено важно за нас.

Комодор Димитър Ангелов е роден на 3 май 1960 г. в Хасково. Завършва
математическата гимназия в града, а впоследствие магистратура по
радиотехнически средства във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” във Варна с гражданска
специалност радиоинженер (1983 г.) и магистратура по управление на оперативнотактическите звена във ВМС в руската Военноморска академия „Адмирал Кузнецов”
в Санкт Петербург (1998 г.). Завършил е и курс „Мениджмънт на пристанищните
дейности” в Пърл Харбър (САЩ) през 2002 г., както и магистратура по
„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” (Генералщабен курс)
във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”
през 2006 г. Службата му преминава на различни ръководни длъжности в българските
ВМС. През 2007 –2011 г. е началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, а от 27 май 2011 г. поема
поста началник на Военна академия „Г. С. Раковски”. Семеен е, има син и дъщеря.
Владее английски и руски език.

Shared Values стр. 37

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Нашата основна насока е
обучението на средния и
висшия ръководен персонал

дидати – през 2013 г. те са 4 към
1. В Академията може да се кандидатства за редовно, задочно и
дистанционно обучение, по държавна поръчка и платено. Част
от специалностите са особено предпочитани, например „Национална сигурност” и „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, като са профилирани за нуждите на Министерството на отбраната и за държавната администрация. Сред новите специалности е „Защита на населението и критичната инфраструктура”, която става все по-актуална.
От две години имаме и специалност „Въздухоплаване и сигурност

на въздушното пространство”.
Нашата основна насока е обучението на средния и висшия ръководен персонал, който да придобие знания и умения при управление на процесите в областта на
националната сигурност, отбраната, защитата на населението и
критичната инфраструктура, както и на енергийната сигурност.
Военната академия е акредитирана и в 12 направления за образователната и научна степен „доктор”. В момента имаме 71 редовни, задочни и дистанционни докторанти. Смятам, че това е
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Shared Values стр. 38

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

една от силните й страни – преподавателите успяват да предадат своя опит и да ръководят научното израстване в съответните области, както и
да провеждат нови и понякога нестандартни изследвания.

Наскоро Военната академия сключи договор за сътрудничество със „Средногорие Мед Индустриален Клъстер”. Какви са Вашите очаквания и планове за това партньорство?
Договорът със „Средногорие Мед
Индустриален Клъстер” е за развиване на специалността, свързана с индустриалната и енергийната сигурност. Сътрудничеството ще се изразява във взаимодействие с Русенския универси-
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тет „Ангел Кънчев”, който също
участва, и с потребителя на кадри – „Средногорие Мед Индустриален Клъстер”. Задачата, която сме си поставили, е не само в
областта на образованието, а и
за повишаване на квалификацията.
Това е една от по-слабо познатите страни на обучението в Академията. Провеждането на краткосрочни курсове в направления, зададени от потребителите на нашите кадри, пречупено през възможностите, с които разполагаме, и по съвместни програми, разработени от заявителя и академичния състав, е реална стъпка към желания краен резултат.
Като продължение на специалността „Защита на населението и критичната инфраструктура” ще

създадем нова магистърска специалност „Управление при извънредни ситуации и защита на населението” с три специализации, като едната от тях е „Индустриална и енергийна сигурност”. Целта е да обслужва заявката на потребителите в тази специфична област. Първият етап бе създаването на специалност „Корпоративна сигурност” и сега се насочваме към индустрията и енергетиката, като смятаме, че цикълът на обучение ще бъде затворен
в сферата на новата специалност.
В динамичния процес на диверсификация на енергоносителите няма как тази специфична област
да бъде пренебрегната, затова за
нейното управление са необходими подготвени специалисти. Пър-

Shared Values стр. 39

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
те технологии в производството, а да е на стъпка пред тях. Образователните програми ще се
променят според потребностите, защото науката и практиката
са в постоянна динамика, а за индустрията и енергетиката са необходими подготвени кадри в областта на сигурността. Ще работим и по международни проекти.

Как възникна идеята за
специалността „Защита на
населението и критичната
инфраструктура”?
Чисто академична ли
е тя, или по заявка от
потребителите на кадри?
Идеята е от 2007 г. и във връзка с новите реалности и преобразувания в областта на държавното управление и областната администрация. Тогава се появи потребност от такива спе-

В момента работим
по 4 международни проекта
с европейско финансиране

вите стъпки в това направление предприехме още през 2011 г.
с разкриването на Центъра за управление при извънредни ситуации. Той е почти копие на Националния център и разполага с добри комуникационни и компютърни връзки. В него са обучени много ръководители на държавната и
областните администрации. Курсовете са с продължителност от
2 до 5 дни и бяха постигнаха много добри резултати при вземането на решения и защита на населението при извънредни ситуации.
Целта на бъдещото ни сътрудничество е научните изследвания и технологиите да вървят ръка за ръка. По този начин непрекъснато ще имаме коректив образованието да не изостава от нови-

циалисти, а впоследствие бе създадена и специалността „Защита на населението и критичната инфраструктура”.
В момента идеята, за която говорихме с потребителите на кадри, е индустриалната и енергийната сигурност да допълнят специалността за управление при извънредни ситуации, но конкретно в енергетиката и индустрията. Специалността за трите
форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна е в процес
на акредитация, който се надяваме да приключи до края на годината. Критичната инфраструктура и нейната сигурност, особено в енергетиката, е един от
стълбовете на националната сигурност на Република България.

Какво е участието на
Военна академия „Г. С.
Раковски” по европейски
програми и проекти?
Това е един етап в развитието на
Академията, в който се опитваме
теоретичната подготовка и знания да бъдат приложени на практика. Не е възможно само в рамките на една институция да се развиват тези програми, затова си
сътрудничим с партньори. Академията участва в европейски проекти по Оперативна програма
„Развитие на развитие на човешките ресурси. През 2013 г. приключихме съвместен проект с Института по металознание от БАН и
с Русенския университет „Ангел
Кънчев” по защита на критичната инфраструктура – обекти като АЕЦ Козлодуй, Летище София
и газохранилището в Чирен. В момента работим по 4 международни проекта с европейско финансиране и по един съвместно с потребител на кадри. Кандидатстваме заедно със „Средногорие
Мед Индустриален Клъстер”, Русенския университет „Ангел Кънчев” и с външен институт за европейски проект по програмата „Наука за мир и сигурност”.
Надявам се там успешно да защитим нашето предложение.

Какви други партньорства
с научни институции
развивате?
В много добри отношения сме с
всички военни академии и сродни организации на страните –
членки на НАТО. В края на февруари наша делегация бе на посещение в Сърбия, която е кандидат
за член на НАТО, и искаме да повишим научния обмен. Поддържаме контакти със страните от
Югоизточна Европа и Черноморския район: Румъния, Гърция, Турция и други. Участваме в научния обмен, в обмена на преподаватели и чуждестранни студенти се обучават в нашата академия по международни спогодби.
Въпросите зададе
Атанас ГЕОРГИЕВ
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Развитие на човешкия
капитал в Дънди Прешъс
Металс Челопеч
Мария ДЕНЕВА,
мениджър „Човешки ресурси
и Администрация“ в Дънди
Прешъс Металс Челопеч

изводственият процес беше изцяло модернизиран. Въведени са
иновативни технологии, нови машини и съоръжения. За да отговорим на динамиката на въвеждане на технологични новости в
производството, за нас като компания е важно да поддържаме същото високо ниво и в развитието на човешкия капитал. Не можем да си позволим да не го правим, защото успехите на компанията зависят от хората, които
ежедневно работят за това. Не-

азбирането за
процеса „Управление на човешките ресурси“ често се ограничава найвече до извършването на подбор
и назначение на работа, но всъщност той е с много по-широк обхват. Развитието на човешкия капитал е може би най-важният и интересен елемент от този процес.

Развитие на служителите
Дънди Прешъс Металс Челопеч е
модерна компания за добив и преработка на руди, която се стреми
към непрекъснато усъвършенстване. През последните години про-

>>>

Развитието на човешкия капитал
може да се разгледа от две страни. От една страна, отговорността на работодателя спрямо човешкия капитал, директно ангажиран в рамките на компанията, и
от друга – отговорността на компанията спрямо хората извън нея.
Тези въпроси си задаваме ежедневно в Дънди Прешъс Металс Челопеч и търсим най-добрите отговори за компанията, за служителите,
за обществото. За нас развитието на хората както вътре в компанията, така и извън нея, е изключително важен процес, който продължаваме да усъвършенстваме, за
да постигнем желаните резултати и да бъдем там, където сме си
поставили за цел да стигнем. Отговорността на нашата компания в тази посока е много голяма.

В Челопеч в момента работим по
въвеждането на процес за обучение на служителите, който значително ще подобри системата ни
за развитие на хората. Процесът
ще бъде по-структуриран и фокусиран, ориентиран към развитие
на хората с перспектива. Това фокусирано обучение ще бъде от полза, както за работодателя, защото ще влага парите си там, където му е необходимо, така и за служителите, защото те ще са наясно какво им е необходимо, за да

Мария Денева е Мениджър Човешки ресурси и администрация в „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“ ЕАД от 2011 година. Завършила е „Политология“ в СУ „Св. Климент
Охридски“ и има CPP сертификат от CIPD, UK. Тя има 12-годишен опит в областта
на развитието на човешките ресурси в производствени международни компании в
България. Преди да поеме цялостното управление на функцията и екипа на „Човешки
ресурси“ в рудник „Челопеч“, основният фокус на Мария е върху обучение и развитие,
оценка на представянето, подбор, както и планиране и осъществяване на дейности,
свързани с повишаване на ангажираността на служителите.

обходимо е да подготвим хората
си да работят така, че да можем
да изпълним общите си цели. Отговорността към развитието на
служителите е много голяма. Това е в основата на успеха на личностното и професионалното им
развитие. Развитието е двустранен процес – от страна на работодателя, но и от страна на служителя. Не можеш просто да чакаш прекият ръководител да те
развива, важно е да има желание за
това и от страна на служителя.

си вършат работата максимално
добре, но и ще знаят къде трябва да се фокусират, за да отидат
още по-далеч. От най-голяма полза
е служителите да знаят, че имат
право да изискват. В Дънди Прешъс Металс Челопеч се опитваме
да изградим култура в организацията по отношение на развитието на хората, така че те сами да
моделират собственото си представяне, да се чувстват свободни да дават предложения за бъдещото си професионално развитие.
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Така осигуряваме възможност за
изграждане или надграждане на социални умения, както и умения за
по-добро професионално развитие.
Ползата от развитието на хората вътре в компанията е взаимна, защото от една страна служителите ще бъдат по-ангажирани
към организацията и постигането на целите й, а от друга – уменията, които са придобили, си остават за тях, и могат да разполагат с тях независимо от това къде ще работят. Като отговорен работодател, който следва
своите ценности - здраве и безопасност, екологична отговорност,
достойнство и уважение, постоянно усъвършенстване, прозрачност,
инвестиции в обществото, Дънди
Прешъс Металс Челопеч се грижи
за развитието и професионалното
израстване на своите служители.
Ние сме една от компаниите в България, които работейки с модерни
технологии и внедрявайки иновативни технологични процеси, осигуряваме стабилност и носим допълнителна стойност на държавата. С инвестиции в нашите служители и във всички технологии, ние
всъщност инвестираме в едно подобро бъдещо развитие на държавата като цяло, защото развиваме умения на хората, които ще намерят своята реализация в държавата и ще носят ползи в икономиката за в бъдеще. Много важна
е проактивността на компаниите в тази посока. Вярвам, че има
и други компании, както в региона,
в който работим, така и в страната, които разбират нещата по
този начин и работят усилено за
развитие на хората си с ясното
съзнание, че тези хора с техните
знания, умения и опит са двигатели на развитието на държавата.

Развитие на хора
от общността
Дънди Прешъс Металс Челопеч работи в сравнително малка общност и е един от най-големите работодатели в Средногорието. Поради изчерпаемостта на находището и ограничения живот на рудника, отговорността ни за бъдещето на региона и реализацията на хората е голяма. За нас е ва-
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жно да направим една стъпка повече и да осигурим допълнителни възможности и за хората, които не са пряко заети в нашето
производство, но са на този пазар. С умения, които ще могат да
използват, независимо къде ще се
реализират, за хората ще има повече и различни възможности. Качественото образование на младите хора и придобиването на професионален опит са основни области, в които компанията инвестира като развива хора, които не са директно заети служители, но са част от обществото.
Значимостта на инвестициите в
по-добро и качествено образование
за младото поколение е поглед напред в бъдещето на компанията, в
бъдещето на икономиката, в бъде-

Образованието е в основата
на успешната професионална
реализация на младите хора

щето на страната. Желанието ни
е да развиваме образованието на
различни нива и да помагаме на образователни институции, с които
работим чрез партньорски взаимоотношения, да се развиват едновременно с развитието на бизнеса
и да могат адекватно и своевременно да отговарят на потребностите на бизнеса. Отворени сме
към всякакви инициативи, свързани
с подобряване на образованието в
България, защото развитието на
човешкия капитал е още по-успешно, ако хората се развиват още от
училището и университета. Опитваме се да осигурим по-широк
поглед на учениците и студентите към реалната практика, даваме им възможност да се докоснат
до различни професии, да станат
част от тях, макар и за кратко,
за да им помогнем да се насочат

към конкретни професионални направления; показваме им реалната
действителност с различни стажантски програми и допълнителни инициативи, като им предоставяме възможност да участват, да
усетят, да разберат повече, да се
информират, и сами да изберат с
какво да се занимават в бъдеще.

Проекти
Образованието е в основата на успешната професионална реализация на младите хора, което допринася за устойчивото развитие както на локално ниво, така и в национален мащаб. Дънди Прешъс Металс Челопеч си поставя дългосрочни цели, насочени към подпомагане израстването на бъдещи лидери на България и осигуряване на условия за
увеличаване на потенциала и социалната мобилност в региона.
Дънди Прешъс Металс Челопеч
е единствената минна компания в страната, която има частно учебно заведение – езиковата гимназия в Челопеч, което е
изцяло интегрирано в структурата на компанията. Частната
профилирана гимназия с чуждоезиково обучение се намира в Челопеч и е създадена през 1995 г.
по инициатива на ръководството на рудник „Челопеч“ с подкрепата на Община Челопеч. В рамките на 19-годишната си история гимназията се е утвърдила
като изключително успешен образователен модел, изграден на
основата на взаимодействието
между успешен бизнес и образователна институция. Средствата, които дружеството предоставя за създаването и поддържането на училището са инвестиции в качествено образование на
децата и висок житейски старт.
Друг проект в сферата на развитието на човешкия капитал в региона и изключителен пример за успешно взаимодействие между две
големи компании и образователна институция е Програмата за
практическо професионално обучение, която Дънди Прешъс Металс
Челопеч развива в партньорство
с Аурубис България и Професионал-
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на гимназия по механоелектротехника в Пирдоп. Програмата стартира през 2007 г. и се осъществява под формата на дуално обучение. Тя е възможност за млади хора от региона да обогатят знанията си и да придобият професионален опит в реална работна среда, като се подготвят за конкретни професии – механо шлосер и
електро и КИПиА техник. Дипломираните стажанти имат реалната
възможност да станат част от
екипа на компаниите след приключване на двугодишната програма.

ти за повишаване качеството на
образование и възможностите за
професионална реализация на бъдещите минни специалисти. Сътрудничеството между компанията и университета се изразява в изпълнение на проекти за обновяване и ремонт на учебни зали, закупуване на ново оборудване, стипендиантски и стажантски програми, обучения и квалификации, обогатяване на библиотечния фонд, развитие на научно-изследователската дейност, подпомагане на кариерния център и др.

Дружеството подпомага развитието на качествено образование в основните училища в Челопеч и Чавдар, като осигурява финансиране за двама преподаватели от програма „Заедно в час“, организира различни събития с образователна цел.

През 2012 г. Дънди Прешъс Металс
Челопеч оборудва съвременна компютърна лаборатория в партньорство с HP, Microsoft и Geovia.
Осигуреният специализиран софтуер, който пресъздава целия минен процес, ще подпомогне изграждането на минни специалисти с
опит от най-ранен етап. Обучението на първите студенти магистри, които ще се обучават със
софтуерния продукт на Geovia започна през февруари тази година. Сред основните цели на парт-

В успешни партньорски взаимоотношения Дънди Прешъс Металс Челопеч работи активно с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и инициира различни проек-

ньорството между Дънди Прешъс Металс Челопеч и Минно-геоложки университет е повишаването на мотивацията на младите минни специалисти и заслуженото превръщане на професията „минен инженер“ в предпочитан път за престижна кариера. Връзката между теоретичното обучение с изискванията и
нуждите на бизнеса и реалното
производство е от особена важност както за студентите, така и за бъдещите им работодатели. Голяма част от специалистите в рудник „Челопеч“ са възпитаници на МГУ „Св. Иван Рилски“.
Всяка година компанията предлага възможности за летен стаж
за студенти с традиционната си
стажантска програма. На стажантите се предоставя опит за работа в екип от професионалисти,
прилагане на знанията и усвояване на специфични практически умения. В динамичната работна атмосфера при нас могат да намерят реализация специалисти с различна академична подготовка.

[ МАРТ 2014 ] SHARED VALUES 43

Shared Values стр. 44

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Важно е да има
предвидимост
Томас Пфане, Ръководител на Икономическия отдел
на Посолството на Германия в София
осподин Пфане,
кои са основните
акценти на
икономическото
и индустриално
сътрудничество между
Германия и България през
2014 г.? Кои са актуалните
инициативи и какво ново
предстои през тази година?

На 27 февруари проведохме с министър-председателя икономически форум. На тази среща казахме,
че сме важен партньор, но според нас потенциалът за сътрудничество е още по-голям. Проблемът е във върховенството на закона. И г-н Орешарски също подчерта това преди няколко дни.
За германския инвеститор това е по-важно отколкото например данъка от 10%. В ЕС ние очакваме прозрачни процеси в законодателството, без поява на изненадващи клаузи, които за ден обезсмислят дългосрочни инвести-
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ционни решения. Много от германските инвеститори казват, че за
тях не са важни отделните предимства, които предлага страната, а това да има предвидимост.
Ако все пак нещо не върви както
трябва – това винаги е възможно, то поне трябва да се осланяме на правосъдната система. Това
са всъщност условията, които очакваме от един европейски партньор, когато говорим за сътрудни-

>>>

През 2013 г. Германия стана найважният търговски партньор на
България според данните, които
имаме в момента. Досега обикновено водеща беше Русия. Но България основно получава енергия
от Русия, а ние внасяме от България много други неща. Германия е важен вносител за България, но в момента България изнася повече за Германия. Страната ни е и един от най-важните инвеститори за България, макар в статистиките на първо място да е Холандия – това е и заради проекта Южен поток, който е регистриран там. Затова не
е достатъчно само да се сортират данните от БНБ по страни.

Германия стана
най- важният търговски
партньор на България

чество на равнопоставена основа.
И в тази връзка бих искал да спомена за една инициатива за правова държава, която Германия започна в партньорство с няколко други
европейски държави. Европейската комисия също я намира за интересна и г-жа Рединг е взела отношение по нея. Важно е да кажем,
че с инициативата не искаме промени в договорите, санкции или
фокус само върху новите членове, а внимание върху всички страни-членки. Ние забелязахме, че има
опасност основите на ЕС да започнат да корозират. Част от тях
са свободното придвижване, солидарността и основните ценности. Трябва отново да поставим
тези основни ценности и да наблегнем на тях в един принципен процес, диалогично и интензивно. Не
става въпрос да се прилага член
7-ми върху някоя от страните.
И затова очакваме и България да
се включи активно и да подкрепи

Г-н Томас Пфане (58) е дипломиран юрист и дипломат от кариерата от 1987 г. насам.
Преди да поеме ръководството на икономическия отдел към Посолството на Германия
в София преди две години, той е работил в редица немски дипломатически мисии по
света, като напр. в Кито, Париж, Москва, Ню Йорк и Барселона.
Икономическият отдел на посолството стимулира икономическото сътрудничество
между Германия и България. Той работи в тясно сътрудничество с Германобългарската индустриално-търговска камара, с Дружеството за техническо
сътрудничество и други институции за икономическо стимулиране, както и
с германски предприятия в страната. Друга задача на икономическия отдел е
наблюдаването и докладването за икономическото и финансово-политическото
развитие в България. Все по-централно място заемат икономическите и финансовополитическите въпроси от общата политика на Европейския съюз.
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инициативата, след като и самият министър-председател смята,
че има дефицити в тези области.

Кои са основните
индустриални сектори, в
които може да се засили
сътрудничеството между
нашите две страни?
Ние анализираме цялата индустрия и можете да видите нашите
анализи на уебстраницата ни. Смятам, че индустриалният сектор в
България е много добре представен – например ИТ секторът с опит в Правец още от преди промените. България и е много преди Германия по скорост на интернета, което и аз лично много ценя.
Мисля, че в областта на туризма,
ИТ индустрията, аутсорсинга, машиностроенето може да се очаква добър растеж. В тази връзка искам да обърна внимание на един
проект, който е с германска подкрепа и е разработен като предложение от автомобилния клъстер.
В България има много предприятия поддоставчици на автомобилната индустрия, но до този мо-
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мент, като изключим малкия производител на китайски автомобили GreatWall, няма голямо автомобилно производство. И тъй като непрекъснато се взимат решения за нови инвестиционни локации, много бих се радвал, ако тази концепция има развитие и се
осъществи производствена площадка на държавен терен, близо до Дунав мост-2 във Видин,
за автомобилно производство.

то прилагане на закона, не благоприятстват положителното развитие на бранша и процъфтяването му. В крайна сметка по това доколко честно и коректно се решават подобни проблеми се определя и потенциалът на дадена бизнес дестинация.

Друг промишлен бранш с добър
потенциал за развитие е добивът на полезни изкопаеми, който
е особено капиталоемък. След извършване на необходимата модернизация в сектора същият може да се стане конкурентоспособен на международния пазар.

Инвеститори като Basalt AG (Базалт АД) и Quarzwerke GmbH
(Кварцверке ООД), които закупиха
Каолин АД, се нуждаят от предвидими условия за бизнес. Германските семейни предприятия активно контактуват в немското бизнес пространство и внимателно наблюдават къде в чужбина ги
подкрепят и в кои държави управляващите създават трайна благоприятна среда за инвестиции.

В минното дело, за разлика от
много други браншове, трябва да може се планира десетилетия напред. Забавянето при отдаването на концесии за добив
или тяхното отнемане при обстоятелства, които предизвикват съмнения в стриктно-

Друг пример е с държавната банка за развитие KfW, която гарантира германските инвестиции
в чужбина. От нас се иска да доказваме в съда, че тя има право да защитава инвеститорите. И накрая – да си припомним и за случая със САПАРД.
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Какъв е опитът на Германия
с развитието на регионални
индустриални клъстери
като например СМИК и на
дуалното образование в тях?
Считам, че идеята за клъстерите е добра и че е полезно да се направи дуално обучение в клъстер.
В Германия първият клъстер бе
създаден през 1995 г., а след това
– още 11 такива клъстери. В тях
участват предприятия, научни институти като Фраунхофер, университети и др. Сътрудничат си
частни фирми и учебни заведения,
които получават финансиране от
държавата за най-добри постижения в своята сфера. Така те могат да получат международно сътрудничество и възможност за
още повече контакти извън страната. Това много често се случва
в рамките на големи фирми като
SAP AG, които работят и в България. Сред провинциите искам специално да спомена Бавария - техните инициативи на ниво клъстери са описани на www.cluster-bayern.
de с акцент върху биотехнологии и
околна среда. А Германо-българската търговско-индустриална камара (AHK) е своеобразен посланик на
баварската икономика в България.

ни предложения на Германо-българската камара за дуалното образование. България прие съвети в тази област и от други страни с такъв опит - Швейцария и Австрия.
С дуалното образование може да се преборят едновременно три проблема: младежката безработица, миграционните проблеми и демографските проблеми. Представители на обществото, които не са се насочили към
университети, може би ще получат по-добра мотивация, ако
от рано бъдат насочени чрез дуалното образование към професия, която да им даде възможност за добър старт в живота.

През последната година
темата за връзката

Полезно е да се направи
дуално обучение в клъстер

Какво може да научи България
от опита на Германия в
дуалното образование?
За съжаление, България много късно осъзна, че причината Германия
да има най-ниска младежка безработица в ЕС е именно дуалното
образование. Едно от първите ми
действия в България бе да предложа консултанти в областта на дуалното образование. Тогава ми бе
отказано, но сега българското правителство е все по-склонно да направи нещо в тази област. В Германия е традиция много от младите хора да са устремени не към
университета, а към добре-квалифицирана работа, с която да печелят добре и да живеят добре. България в момента има нужда точно от такъв тип квалифицирани кадри. Фирми като ABB, които наскоро бяха наградени, показват как да се изгради вътрешна
система за обучение на специалисти. Има подготвени и конкрет-

между енергетиката и
индустрията стана още поактуална. Кои са основните
предизвикателства пред
германската и европейската
индустрия при прехода към
нисковъглеродна енергетика?
И в България, и в Германия производството на енергия от твърди горива и ядрена енергия заемат голям дял. Германия е и в
един ускорен процес за затваряне на ядрените си централи, придружен от натиск заради увеличената употреба на твърди горива. Другият натиск идва от разходите за ВЕИ. В Германия те се поемат основно от домакинствата, а индустрията е освободена. Българските потребители плащат три пъти по-малко от германските, но добавките за ВЕИ
от 2012 г. насам тук се повиши-

ха след бързото изграждане на тези мощности. Целта е да се постави някакъв таван и да се получи „дишащ” регулаторен механизъм, който лесно да се адаптира.
Това е трудна задача пред енергийните сектори на двете държави.
Във всички случаи, принципите остават същите, а именно – трябва да намаляваме използването
на изкопаеми горива чрез технологичен неутралитет и иновации.
И, разбира се, всичко това трябва
да стане на пазарен принцип. Член
194 от Договора за ЕС предоставя
в националната компетентност
на всяка държава определянето на
енергиен микс за постигането на
тези задачи, но все пак България
има може би повече „домашни” за
писане, особено по отношение отварянето на пазара. Ако имаше
функциониращ електроенергиен
пазар в България, то ВЕИ можеше
да се изграждат според наличния
ветроенергиен и соларен ресурс.
Гледаме с определен скептицизъм и
на проектите и желанията на българското правителство за строителство на нови ядрени централи,
защото това са проекти за много
пари. Вчера бяха представени анализи, според които милиарди евро се поглъщат от ядрената индустрия и то не за производство
на електроенергия. Всъщност, това са средствата например за преодоляване на авариите в Чернобил
и Фукушима, както и проекти, които са започнати, но не са довършени. И ако човек сравни тези разходи с все по-намаляващите разходи за енергия от ВЕИ и ако се възприемат пазарните сигнали в електроенергетиката, то средствата
за рефинансиране на ядрени централи никога не биха се изплатили.
Разбира се, има страни като Великобритания, които виждат ситуацията по друг начин, но ние считаме, че България трябва много
задълбочено да помисли и затова
сме поместили на нашата страница три много интересни изследвания на Европейската комисия и
Световната банка в тази връзка.
Интервюто взе
Людмила ЗЛАТЕВА
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Публичният сектор
може да инвестира в ПЧП
Даг Стрьомснес, главен директор по договаряне в норвежката
Агенция за публично управление и е-правителство
акви са найчестите форми
на публичночастно
партньорство
(ПЧП) в Норвегия?
Най-често срещаният модел е
Design-Build-Finance-Operate-Maintain
(проектирай-построй-финансирайексплоатирай-поддържай, бел.ред.),
при който проектите се финансират с частни средства и собствеността се прехвърля на частния
контрактор за последващия период
от 25 години. Заплаща се за използването на услугите по време на
срока на договора, което дава стимули за строителство и предлагане
на продукти и услуги (сгради и инфраструктура) с високо качество и
разходно ефективна поддръжка.

Има ли добри ПЧП практики,
които Норвегия може да сподели със страните от ЕС и с
България в частност?
Публичният сектор може да намали цените на наемите чрез участие в компании под формата на
ПЧП. Публичният партньор може
да инвестира определени средства
в ПЧП компанията след прехвърлянето на услугата с цел намаляване
на финансовите разходи. Препоръчва се да се инвестира в дългосрочни
партньорства, когато строителният риск вече не е налице и когато проектът се развива нормално
и според зададените параметри. Така качеството ще е по-добро и цената за строителството ще е намалена в сравнение с традиционния
модел на строителство.

Каква е ролята на ПЧП за
регионално развитие и за

преодоляване на регионалните
различия в Норвегия?
Нямаме много опит в тази насока.
В Норвегия няма много големи регионални различия и ПЧП се използва в
няколко региона. Повечето публични
партньори са общини или държавни
компании. Нямаме регионални контрактори.

Какво е съотношението на
правомощията на централните и местните власти при
реализация на ПЧП с бизнеса?
Различно е при отделните проекти,
но до момента повечето от проек-

Най-често срещаният
модел е Design-Build-FinanceOperate-Maintain

лен клъстер, който реализира ПЧП,
е Oslo Cancer Cluster, съставен от
медицински изследователски компании. Той си сътрудничи с образователната дирекция на общината на
Осло, като споделя офиси и обучителни сгради, както и учебен план,
така че учениците и учителите да
могат да наблюдават експерименти в медицинските компании. Това е едно много успешно партньорство, при което училището увеличи популярността си и неговите
ученици може да кандидатстват
по-успешно в университет. В това
партньорство, публичният сектор,
в лицето на общината на Осло, счита, че разходите за строителство
са намалени спрямо традиционния
модел на строителство.

Кои са основните области на
ПЧП между големи компании
и местните власти в Норвегия?
Обикновено ПЧП се разлизират за
училища, социални домове и инфраструктура.

тите са били изцяло собственост
на частния строител и на неговите
финансови партньори. Все пак, има
тенденция публичните партньори
да участват в ПЧП-компаниите като инвеститор с до 50% с цел намаляване на разходите, както ви споменах преди малко, базирайки се и на
британския опит в тази насока.

Какво е положението с локалните индустриални клъстери
в Норвегия? Прилага ли се при
вас тази форма на сътрудничество и ПЧП?
Единственият познат индустриа-

Има ли обща платформа за
споделяне на опит в областта на ПЧП в Норвегия? Как
може и други страни да приложат тези практики?
Все още нямаме такава платформа, но нашата агенция – Difi (Агенция за публично управление и електронно правителство), планира да
изготви ръководство за ранните
фази на ПЧП до май 2014 г. Препоръчваме да се разгледа опитът на
Великобритания, Австрия и Канада.
Те имат повече опит от нас в тази област.
Shared Values
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Shared Value
или Shared Values?
Наличието на споделени ценности определя
възможността за създаване на споделена стойност

>>>
В предишния брой на списание „Shared Values“ представихме
основните моменти в концепцията за Създаване на
споделена стойност: Creating Shared Value (CSV) – един
напълно нов модел на взаимодействие между бизнеса
и обществото, изграден върху основополагащата
статия на Майкъл Портър и Марк Крамер: „Създаване на
споделена стойност. Как да преосмислим капитализма –

рилагането на
CSR до голяма
степен се определя от ангажираността на бизнеса със значими за общността инициативи и каузи, които покриват
даден период от време и конкретни аспекти от техните интереси. Предимството на CSV се състои в изграждането на концепцията върху възприятието, че в дългосрочен план интересите на бизнеса и на обществото могат взаимно да се преплитат и допълват, което да носи както печалба и дивиденти за бизнеса, така и полза за обществото, чийто
нужди ще бъдат удовлетворени.

и да отприщим вълната от иновации и растеж?” [1]
Проследихме еволюцията на концепцията от филантропия
до внедряване на политиките на Корпоративната социална
отговорност (CSR) в стратегиите на организациите, за
да се достигне до CSV и все по-сериозното осъзнаване на
значимостта и конкурентните предимства, които тази
концепция носи.

тието на едно хармонично функциониращо общество. По този начин се ражда една качествено нова
среда, която благоприятства реализацията на бизнес каузи и идеи,
опосредства създаването на дълготрайни и устойчиви партньорства
и едновременно с това подпомага просперитета на общностите
на местно и на национално ниво.

Създаването на споделена стойност е обвързано
със Създаването на споделени ценности. Макар често да се
смята, че тези концепции са идентични, в действителност те са
два взаимно допълващи се модела, които имат както своите прилики, така и своите различни ню-

Необходимо е CSV да залегне в стратегическите планове на организациите и да спомогне за идентифициране на ключовите моменти от обществения интерес. По този начин бизнесът може да подбере специфичните средства, чрез които да ги
посрещне и да допринесе за осъществяването им на практика.
Изгражда се образът на отговорния, на съпричастния бизнес, който се стреми да подпомага разви-
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Прилагането на
споделени ценности
предполага усилия
на различни нива

анси. Според Валери Бокстет, изпълнителен директор в Международната неправителствена консултантска фирма FGS, „споделените ценности са от съществено
значение за създаването на споделена стойност“ [2]. Авторите на
концепцията за Създаване на споделена стойност – Майкъл Портър
и Марк Крамер, с помощта на FGS,
която отделя специално внимание
на въпроса за CSV, създават инициативата „Споделена стойност“,
която насърчава разпространението и внедряването на стратегиите на CSV в световен мащаб.

Причините за зависимостта
между Създаването на споделена стойност и Създаването
на споделени ценности са няколко:
 Компаниите, които идентифицират и насърчават социално
значими инициативи и каузи, могат по-успешно да създадат споделена стойност, като често пъти това се случва чрез преосмисляне на бизнеса и измеренията на неговата дейност, за да
може да бъде от по-голяма полза за обществото. Вече не е достатъчно да се продава просто
стока или обикновена услуга. Не-
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обходимо е те да бъдат създадени спрямо стриктни изисквания,
а когато се използват, да носят
не само удобство и изгода, а да
задоволяват специфични нужди
на потребителите и да насърчават тяхното духовно израстване и затвърждаване на ценности
и възприятия. Необходимо е също така потребителите да виждат отражение на своите ценности в лицето на компаниятапроизводител на дадена стока
или услуга, за да гласуват своето доверие и да я използват;
 Липсата на последователни и общоприети ценности в рамките
на една организация би могла да
подкопае създаването на споделена стойност. Приетата система от ценности и виждания в
една организация трябва да бъде разбрана и прилагана от всички нейни членове. Така те могат
да осъзнаят своето място в цялото, да се почувстват значима част от него и да бъдат мотивирани да допринасят с каквото могат за развитието на
организацията и най-вече за съществуването за дадена споделена стойност. Безспорно е, че
служителите, които имат изградена принадлежност към организационна структура и се чувстват уважавани и ценени, се идентифицират по-лесно с дейността на организацията и могат
да бъдат проводник на послания
както вътре в нея, така и във
външната Ӝ среда на развитие;
 Основните движещи сили на
създаването както на споделена стойност, така и на споделени ценности, са правителството, компаниите и неправителствените организации.
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За да бъдат техните общи инициативи успешни, е необходимо изграждането на ползотворни партньорства, които се базират на споделянето на идентични виждания и набелязването на
цели, които трябва да бъдат постигнати. За да се получи това
обаче, е нужно да се осъзнае както самостоятелното значение,
което правителството, компаниите и неправителствените
организации имат за изграждане на цялостната картина, така и по какъв начин те биха могли да взаимодействат най-добре
по между си, за да бъдат приети
и разпространявани общовалидни ценности. Ако бъдат реализирани тези партньорства между различни сектори, значително се улесняват и се благопри-
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ятстват възможностите за постигане на взаимна изгода както
за тях, така и за обществото.

Бихме могли да обобщим
мнението на Валери Бокстет по следния начин – прилагането на споделени ценности предполага усилия на различни нива, като трябва да започнат
от една важна за всички хора институция, каквато е правителството и оттам насетне да бъдат създадени необходимите условия за разпространение на споделените ценности сред организациите и сред обикновените хора.

Съществува значителен интерес към концепцията
за споделените ценности, за което свидетелстват и множество-

то дефиниции и опити за обяснения, които са давани от различни учени или организации. Можем да видим определения за
споделените ценности като:
 „Експлицитни или имплицитни
фундаментални вярвания, концепции и принципи, които лежат в основата на културата
на една организация и които насочват вземането на решения
и поведението на нейните служители, мениджъри и членове“ [3];
 „Споделените ценности са организационни ценности, които обикновено се разработват от мениджърския екип на
организацията и след това биват приемани и от другите Ӝ
членове. Ценностите са споделяни и следвани от всички членове на организацията, кога-
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на бизнеса. Значението, което
имат общите ценности за всеки
един индивид, не подлежи на съмнение. През целия си живот, хората се социализират, изграждат
контакти по между си и създават връзки, било в работата или
в личния живот, като собствените им ценности и виждания имат
съществено значение. Изграждането на отношения между хората се
основава на споделянето на ценности. Определящи са именно онези ценности, които са сходни за
група от индивиди, защото те ги
сближават и формират чувство
за общност и принадлежност.

В днешно време огранизациите създават своя изключителна корпоративна култура,
както и ценностна система, които
да ги отличават от други подобни
организации и да показват пред об-

Изграждането
на отношения
се основава на
споделянето
на ценности
Office Now, flickr

то действат от нейно име.
Споделените ценности могат
да бъдат посочени и като ключови ценности. Те спомагат
за дефинирането на това каква е организацията, какво прави тя и каква се стреми да бъде. Споделените ценности осигуряват общите насоки за членовете на организацията, за
да вземат правилното решение в определена ситуация“ [4];
 „Споделените ценности са това, което свързва организацията в едно. Те също така са
идентичността, с която дадена организация е известна в своята бизнес среда“ [5].

Създаването на споделени
ценности не се осъществява единствено в контекста

ществото за какво се борят и какви принципи следват. Именно афиширането и следването на цялостна политика на споделени ценности от дадена организация привлича вниманието на групи от обществото, които изповядват идентични виждания и които одобряват нейната дейност и инициативите, които подкрепя. Това би могло да е основата за изграждане на
партньорски отношения, благодарение на които в последствие да
бъде създадена споделена стойност
между бизнеса и обществото.

Споделените ценности, с които служителите се оприличават в рамките на дадена организация, ги стимулират да дават
най-доброто от себе си, за да допринесат за постигането на за-

ложените цели. В рамките на една организация човешките и корпоративните ценности се припокриват, стават идентични, като
се създават специфични правила и
практики за осъществяване на комуникация между членовете на организацията и между тях и клиентите им. Отношението към хората е от ключово значение. Съобразяването с техните изисквания,
стремежи и гледни точки, изграждането на обстановка на доверие и
сигурност, са основата за успешни
партньорства както в областта
на бизнеса, така и при взаимоотношенията на ежедневно ниво.

Значението, което споделените ценности имат, е посочено и анализирано от „Модела 7-С“, създаден в началото
на 1980 г. от Том Петерс и Робърт
Уотърман – консултанти в консултантската фирма „McKinsey &
Company“ [6]. Това е един от първите модели за оценка на състоянието на организациите, който
се концентрира върху най-важните аспекти от тяхната дейност
във вътрешната им среда. Според
модела, определящите фактори
са седем, а за да бъде успешна една организация, те трябва да бъдат приведени в съответствие
помежду си и да функционират в
единство. Аспектите са следните:
 Споделени ценности – възприетата и действителна система от убеждения;
 Стратегия – начините за постигане на мисията на организацията и нейната ниша на пазара;
 Структура – формално и неформално разпределение на задачите и отговорностите;
 Системи – процесите вътре в организацията;
 Стил – културата и поведението на организацията;
 Способности – индивидуалните и
организационните способности
 Сътрудници – природата и качествата на хората, които са
част от организацията [7];

Моделът има практическо приложение и позволява
да бъдат зададени основни
въпроси, които касаят начина на
прилагане на седемте елемента
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то в различни области. Бизнесът
осъществява различни инициативи за намаляване на евентуално
негативно влияние, което изпълняваните от него дейности оказват върху обкръжаващата среда
и общностите, които ги обитават. Тези инициативи биват както налагани от законодателството, така и дължащи се на доброволния ангажимент на бизнеса.

Споделените ценности са в центъра на модела 7-С

Политиката на една организация се определя от ключовите ценности, които биват

в рамките на нашата организационна структура. Позволява ни
да разберем по какъв начин си взаимодействат и какви мерки трябва да бъдат предприети, за да се
постигне съответствието между седемте базови елемента и
да се позволи организационното
развитие и усъвършенстване.

Поставянето на споделените
ценности в центъра на модела свидетелства за тяхната
критична важност и въздейст-

Ако бъде взето решение определени споделени ценности
да бъдат моделирани, това ще
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Експерт Комуникации, Средногорие
мед индустриален клъстер
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вието, което те оказват върху
всички останали елементи. Организационната стратегия, структура, системи, стил, способности
и сътрудници произтичат от изначалните причини за създаване на
организацията и от това към какво се стреми и какво иска да постигне. В основата на всичко това се намират споделените ценности на създателите на организацията, които са заложили своите виждания и след това са приобщили към тях своите служители.

предизвика промяна и във всички
останали шест ключови елемента
от организационната структура.
Този процес няма да бъде проблемен, стига хората, които са въвлечени в него, да осъзнават необходимостта от промяна и да искат да дадат най-доброто от себе си. Тук е важно и нивото на комуникация и спецификата на отношенията вътре в организацията, но както споменахме по-рано,
служителите, които имат изградена принадлежност към организационната култура, са много посклонни да съдействат доброволно и да допринасят за успешното
развитие на тяхната компания.

посочвани от мениджърското ниво,
а след това приемани от всички
останали служители. Създаването
на споделени ценности определя
бъдещото развитие на всяка организация. Благодарение на тях хората изграждат система от общи
виждания, стремежи и идеи и възприемат средства за постигането
им. Ако не съществуват споделените ценности, нито един съюз не
би могъл да просъществува. Наличието на споделени ценности определя и възможността за създаване на споделена стойност. Така
се подпомага изграждането на една качествено нова среда, в която
бизнесът и обществото съществуват хармонично, като всяка една
страна успява да задоволява нуждите си, без това да накърнява интересите на другата. А това безспорно е пътят към равновесието.

Източници:
В днешното глобално развито общество, бизнесът непрестанно усъвършенства
инструментариума, чрез който
осъществяват своите идеи и постига икономическа печалба. Дейността му обаче е в пряко взаимодействие с огромен набор от заинтересовани страни, които имат
много сериозни изисквания относно това какво се намира в рамките на позволеното и кое излиза извън сферата на допустимо-

[1] Michael Porter and Mark Kramer „Creating
Shared Value. How to Reinvent Capitalism –
And Unleash the Wave for Innovations and
Growth?, Harvard Business Review, Jan 2011.
[2] CSR: why there’s a difference between shared
values and shared value, www.theguardian.com
[3] www.businessdictionary.com
[4] www.education-portal.com
[5] www.qatar-weill.cornell.edu
[6] Tom Peters and Robert Waterman, McKinsey &
Company consulting firm, McKinsey 7-S model
[7] www.reflectlearn.org
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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.
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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.

