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ДОЦ. Д-Р ИНЖ.
НИКОЛА ДОБРЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ
НА КЦМ 2000 АД,
ПЛОВДИВ

ВОДЕЩА ТЕМА

© Красимир Юскеселиев

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,
Реиндустриализация или Индустриален ренесанс?!
Спомням си как преди тридесетина години в Техническия университет София (или както
там се казваше) един колега-преподавател излезе от изпит и със самоирония възкликна
„Брей..., тези техникуми така подготвят младежите, че като дойдат студенти при
нас – даже ние не успяваме да ги развалим!“. Днес, ако заменим иронията с тревога и
„развалим“ с „научим“, ще щрихираме печалната картина, наречена българско техническо
и инженерно образование. За иновации и технологично развитие ще премълчим.
В този брой за Вас, нашите читатели, отваряме дебата за реиндустриализацията на
страната. Или за индустриалния ни ренесанс. Както Ви се харесва. Много интересна съдба
има българската индустриализация. През пролетта в Сливен се учреди инициативен
комитет за честване на 180 години българска индустрия. Като основоположник се сочи Добри
Желязков – Фабрикаджията, първият български текстилен предприемач. Нека продължим с
предприемачите в Габрово – Българския Манчестър. После с тези в Русе и Варна, София и
Пловдив и т.н. България посреща независимостта си с над 150 хиляди еснафа в Истанбул.
Хиляди са успявали и в Румъния. Много талантливи българи създават първата вълна
индустриални предприятия в страната ни. И така, докато в средата на миналия век прониква
вирус и операционната система зависва. За жалост – доста информация и умения изчезват.

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
© Европейската комисия
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И пак се рестартира. Между 60-те и 90-те години следва втора вълна – на плановата
индустриализация. Мащабно строителство на централи, заводи и комбинати. Но
и на техникуми и университети. И на компютризацията на страната. Когато днес
четем за успехите на млади български математици и информатици по света, неволно
подминаваме факта, че те са пра-, правнуци на първите български компютърни инженери.
И тук се сещаме за Джон Атанасов – Компютърджията. А фабриката на Добри и
компютъра на Джон ги дели има-няма едно столетие. И така до … новия вирус и …
нов рестарт на системата. Със стрес-тестове. И този път. Хайде пак отначало!
Днес обаче пазарът е общ, светът е глобален и фабрики дебнат отвсякъде.
Как да се реиндустриализираме? Какво да произвеждаме? Кои са нашите
пазари? Какви са нашите конкурентни предимства? Как първо да опазим и
после да впрегнем таланта на нацията? Хайде заедно да търсим и споделяме
отговори на тези и други индустриални въпроси с повишена трудност…
Приятно четене!
Николай МИНКОВ
Индустриален Клъстер Средногорие
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СТАНА ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР
НА МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

7

СТО ПОСЕТИТЕЛИ
НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД
В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

8

ГЕОТЕХМИН И ЕЛАЦИТЕ-МЕД
УЧАСТВАХА В „НАЦИОНАЛНИ
ДНИ НА КАРИЕРАТА 2014“

9

11

7

СЪСТОЯ СЕ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ
НА СРЕДНОГОРИЕ КРОС-КЪНТРИ 10

11

СЪБИТИЯ
ТРЕТИ ФОРУМ НА ЛОКАЛНИТЕ
МРЕЖИ НА ГЛОБАЛНИЯ
ДОГОВОР НА ООН
ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

11

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ RIVERS

14

20

ПРОВЕДЕ СЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
„ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
2014. НАУКА, ИЗСЛЕДВАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“
16
БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИЯ:
МИСИЯ ВЪЗМОЖНА

19

УСПЕХИТЕ НА ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ 20
ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

23

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ ПРОВЕДЕ
ЗА ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ДНИ
НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

24

4 SHARED VALUES [ МАЙ 2014 ]

24

Shared Values стр. 5

СЪДЪРЖАНИЕ

36
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ
И ИНОВАЦИИ

25

АННА ЯНЕВА: ПОДКРЕПЯМЕ
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕДИННА
ЕВРОПЕЙСКА ИНДУСТРИАЛНА
ПОЛИТИКА

41

25

НИКОЛА ДОБРЕВ: ДУАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ Е ВЪЗМОЖНИЯТ
ПЪТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА
С ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ
32
ЕВГЕНИЯ АЧАКАКАНОВА:
ИНОВАЦИИТЕ СА ОСНОВЕН
ПРИОРИТЕТ В НОВИЯ
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

42
46
51
36

ОТ СТОМАНА КЪМ ИНОВАЦИИ –
ПРИМЕРЪТ НА ПИТСБЪРГ
41

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО

46

ПАВЕЛ ЩРОФ: В СВЕТОВЕН МАЩАБ,
ИНДУСТРИЯТА ИЗПОЛЗВА 22%
ОТ ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
42

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

ЛЮБЕН ПАНОВ: РАБОТИМ
ЗА СРЕДА, КОЯТО ДА ПОДКРЕПЯ
ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 46

КУЛТУРА

52

ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ
ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ БЕ ОТЛИЧЕН
КАТО „МЕЦЕНАТ НА ГОДИНАТА“ 51
СРЕДНОГОРИЕ ТАНЦУВА 2014

52

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
„ET MISERICORDIA TUA“

54

[ МАЙ 2014 ] SHARED VALUES 5

Shared Values стр. 6

НОВИНИ

© АПИ

Първа копка за ремонт
на Златишкия проход
а 14 април се състоя
официалната церемония, с която бе сложено началото на първия етап от превантивния ремонт на Златишкия проход, отлаган в продължение
на 20 години. Ремонтните дейности ще обхванат участък от 27 км
и ще бъдат финансирани със средства, предоставени от държавния бюджет по публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Церемонията за първа копка бе уважена от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков, от областния управител на Софийска област Емил Иванов, заместник областният управител на Софийска област Со-

6 SHARED VALUES [ МАЙ 2014 ]

>>>>>

Проектът ще отвори нови възможности пред жителите
на общините от Средногорието за лесно и бързо пътуване
фия Торолова, както и от инж. Добри Цветков – изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД.

вдар, Челопеч и Мирково с общините Ботевград и Етрополе, както
и с автомагистрала „Хемус“ и пътищата към Северозападна България. Според представители на общините от Средногорието, реализацията на ремонтните дейности е голямо събитие за региона,
тъй като ще отвори нови възможности пред жителите на общините за лесно и бързо пътуване.

Присъстваха и кметът на
Златица Магдалена Иванова,

като домакин от общината, на чиято територия бе направена първата копка, кметът на Антон Цонка Гешева, зам.-кметът на Етрополе Венета Гергова, представители на медиите и на местната
общност, както и Негово преосвещенство ловчанският митрополит Гавриил, който даде своята благословия за успешното изпълнение на ремонтните работи.

Златишкият проход, който свързва двете страни на
Стара планина през седловината Кашана, осигурява най-пряката връзка на жителите на общините Златица, Пирдоп, Антон, Ча-

Изпълнител на ремонтните работи ще бъде Обединение „София 2010“, в което

27

километра от
прохода ще бъдат
ремонтирани при
осъществяването
на проекта

участват „Пи Ес Ай“ АД, „СК-13
Пътстрой“ АД, „Балканстрой“ АД,
„Станилов“ ЕООД и „Пътно поддържане Дупница“ ЕООД. Обединението е създадено по договор за
текущо, превантивно и зимно поддържане на републиканската пътна инфраструктура, обхващаща
територията на област София.

Shared Values стр. 7

НОВИНИ

Лъчезар Цоцорков стана почетен
професор на МГУ „Св. Иван Рилски“
Дипломата беше връчена на тържествено заседание на Академичния съвет
товния минен конгрес, член на
няколко международни академии и член на настоятелството на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Видимо развълнуван, проф.
д-р Лъчезар Цоцорков сподели, че преди 14 години, когато в

© Асарел-Медет

Рилски“ заради активната му обществена и научна дейност, както
и за личния му принос за устойчивото развитие и внедряването на
иновации в минерално-суровинната индустрия в страната. Дипломата за почетен професор му бе
връчена на тържествено заседание
на Академичния съвет, което се
състоя на 3 април в най-голямата
зала на висшето учебно заведение,
носеща името „Асарел-Медет“.

Проф. д-р Любен Тотев – ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, представи мотивите за решението на Академичния съвет
пред присъстващите преподаватели, студенти, близки и колеги на проф. д-р Цоцорков. Подчертани бяха неговите десетки научни публикации и доклади в страната и чужбина, регистрирани патенти, както и личните му ка-

чества като мениджър и заслугите му като изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ – българската минна компания, която е
лидер при въвеждането на високи стандарти и нови технологии
в рудодобива в страната. Наред с
това бе откроено съществуващото дългогодишно партньорство
на „Асарел-Медет“АД с научноизследователските екипи на МГУ
„Св. Иван Рилски“, реализираните
десетки съвместни проекти, внедрените иновации, подкрепените
многобройни научни разработки,
студентските практически обучения и стажантски програми, както и изнесените от него корпоративни лекции пред студентите.

14

години по-рано
проф. Цоцорков
е защитил
своята докторска
дисертация
в същата зала
на МГУ

Изпълнителният директор
на „Асарел-Медет“АД се обърна към своя екип с думите:
„Благодаря Ви за лоялността, професионализма и всеотдайността. А на синдикалните организации
благодаря за конструктивното сътрудничество в интерес на дружеството и работещите в него. Изминахме дълъг и труден път заедно през последните 28 години – от
строителството, през преструктурирането и опазването на компанията от пороците на прехода, до модернизацията и днешното Ӝ състояние на световно ниво в технологиите, екологичните стандарти, безопасността
на труда и грижата за хората“.

>>>>>

октор инж. Лъчезар
Цоцорков бе удостоен със званието „Почетен професор“ на МГУ „Св. Иван

същата зала е защитавал своята докторска дисертация, не е
предполагал, че ще има щастието да изживее и миг като този.
Той благодари на Академичния съвет на МГУ „Св. Иван Рилски“ за
високото признание и оказаната
чест, а на колегите си от Минната камара и минерално-суровинната индустрия – за обединените усилия, с които са съхранили и
развили голяма част от отрасъла, който сега е един от стълбовете на националната икономика.

Изтъкнат бе и значимият му личен принос за развитието на минерално-суровинната индустрия ка-

то дългогодишен председател
на Българска минно-геоложка камара, член на Международния организационен комитет на Све-

„Думите ми не стигат, за да
изразя благодарността, която чувствам към моето семейство за търпението, разбирането и подкрепата, за реализирането на моята главна цел в живота – да служа на обществото и да помагам на хората”, каза
още проф. д-р Лъчезар Цоцорков.
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НОВИНИ

Сто посетители
на „Асарел-Медет“ АД
в Деня на отворените врати
Гостите на компанията се запознаха с дейностите и проектите на дружеството

© Асарел-Медет

енят на отворените
врати в „Асарел-Медет” АД се проведе на 29
април, а в обиколката на различни
производствени обекти се включиха две групи от по 50 души. По „пътя на медта” поеха ученици, младежи и хора на средна възраст, както и пенсионери, сред които имаше и ветерани от компанията. Гостите на компанията бяха от Панагюрище и от селищата на общината, както и от с. Антон.

Освен откритата музейна
експозиция с минно и флотационно оборудване, диспечерския пулт на рудник „Асарел”, Инсталацията за екстракция и електролиза, участниците в двете групи видяха на място рекултивираните терени на Източно насипи-
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ще и извършващата се поетапна рекултивация на Окисно насипище. Те се запознаха и с работата на две от общо трите пречиствателни станции на дружеството, чрез които се осигурява спазване на екологичните изисквания.

Директорът „Производствено-технически дейности” инж.
Иван Чолаков и директорът „Човешки ресурси” Александър Чобанов презентираха икономическата, екологична и социална политика на компанията и лично придружаваха гостите, посетили компанията в Деня на отворени врати.

Shared Values стр. 9

НОВИНИ
рията на цялата страна. Стажът
е платен и се провежда в периода между юли и октомври. Целта на стажантската програма
на Геотехмин ООД е да привлече
млади специалисти и да им се даде възможност да приложат придобитите знания на практика.

От своя страна, Елаците-Мед предлага стаж

© Геотехмин

Геотехмин и Елаците-Мед
участваха в „Национални
дни на кариерата 2014“
еотехмин ООД и Елаците-Мед АД участваха в „Национални дни на
кариерата – Добра кариера, добър живот“, които се проведоха
за тринадесети пореден път на
18 и 19 март в Националния дворец на културата, София. Геотехмин ООД бе единствената фирма представител на строителния бранш сред общо 112-те фирми участници, които се включиха в специализираното изложение,
организирано от Джоб Тайгър.

Двете компании представиха пред присъстващите различни аспекти от своята работа и настоящите си стажантски програми, които предоставят шанс на младите хора да почерпят от опита на ГЕОТЕХМИН,
да надградят знанията и да усъвършенстват уменията си.

>>>>>

Събитието се проведе за тринадесети път
в Националния дворец на културата в София

в следните направления:
 Строителство на сгради и съоръжения;
 Транспортно строителство;
 Електроенергетика и електрообзавеждане;
 Електротехника;
 Автоматика, информационна и управляваща техника;
 Машиностроене/ Механизация
на минното производство;
 Машиностроене и уредостроене;
 Сондиране, добив и транспорт на нефт и природен газ;
 Разработване на полезни изкопаеми;
 Обогатяване и рециклиране на суровини;
 Хидротехническо строителство;
 Хидрогеология и инженерна геология;
 Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;
 Геология и геоинформатика;
 Геология и палеонтология;
 Астрофизика, метеорология и геофизика;
 Управление на човешките ресурси;
 Международни икономически отношения.

Стажантската програма
2014 на Геотехмин предлага

стаж в следните направления:
 Архитектура, строителство и геодезия;
 Машинно инженерство –
автомобилна техника;
 Проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми;
 Геология;
 Екология;
 Администрация и управление;
 Комуникационна и
компютърна техника;
 Визуални комуникации;
 Графичен дизайн;
 Икономика;
 Право.

Стажантите ще имат възможност да изградят своите трудови навици в офисите или на строителните обекти на Геотехмин ООД на терито-

Стажантската програма на
Елаците-Мед АД ще се осъ-

112
фирми се

включиха в
специализираното
изложение,
организирано от
Джоб Тайгър

ществи в периода юни-септември на територията на Рудодобивен комплекс – гр. Етрополе и Обогатителен комплекс, с.
Мирково, като е осигурено настаняване на стажантите в общежития на дружеството. Стажът е платен и цели придобиването на практически познания
и умения в реална работна среда и прилагане на натрупани знания в практиката и развитие на
потенциала на младите хора.
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Shared Values стр. 10

НОВИНИ

© СМИК

Състоя се първото издание
на Средногорие Крос-кънтри
Състезанието се проведе при значителен интерес, като в него
взеха участие представители на 12 спортни клуба от цялата страна
а 15-ти март 2014г. в
местността „Борова гора” край гр. Пирдоп се състоя първото издание
на Средногорие Крос-кънтри. Мероприятието бе организирано от
Спортен клуб „Средногорски атлет” – Пирдоп и се проведе под патронажа на община Пирдоп. Партньори на събитието бяха Средногорие мед индустриален клъстер,
Българска федерация по лека атлетика, „Асарел-Медет” АД и „Асикс”. Проявата бе уважена от инж.
Симеон Симеонов – зам.кмет на
община Пирдоп и от Диян Драшков – Спортен директор на БФЛА.
Средногорие Крос-кънтри се
проведе при значителен интерес, като в него взеха участие
състезатели от 12 спортни клу-
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ба от цялата страна, които бяха разделени в четири възрастови групи за момичетата и четири
възрастови групи за момчетата.

Класиралите се до 6-то място във всички възрастови групи бяха наградени с парични и предметни награди, а наредилите се на първите три
места получиха и медали.

Състезателите бяха наградени от Ева Драгоева и Петър Ковачев – представители на Средногорие мед индустриален клъстер и от инж. Симеон Симеонов – зам.-кмет на Община Пирдоп. Материалните награди за участниците в състезанието бяха осигурени с любезното съдействие на „Асикс”.

Shared Values стр. 11

СЪБИТИЯ

Трети форум на локалните
мрежи на Глобалния договор
на ООН от Югоизточна Европа
Целта на събитието бе да обсъди КСО предизвикателствата
и бизнес решенията в Югоизточна Европа

© Shared Values

ългарската мрежа
на Глобалния договор на ООН бе домакин на тазгодишното
издание на Форума на
локалните мрежи на Глобалния договор на ООН от Югоизточна Европа.
Събитието се проведе на 07 април
в сградата на Представителството на Европейската комисия в София. То е част от започналото през
2012 г. дългогодишно начинание за
подкрепа на сътрудничеството в
сферата на корпоративната социална отговорност (КСО), която се
реализира между локалните мрежи
на ГД на ООН в Югоизточна Европа. По този начин се дава възмож-

ност за обмен на опит и знания,
подпомага се създаването на успешни партньорства и се насърчава разпространението на добри и
устойчиви бизнес практики в рамките на Глобалната мрежа на ООН.

Целта на събитието бе популяризирането на конструктивната роля, която бизнесът
изпълнява в обществото, както и
обсъждането на нови и успешни решения, насочени към посрещане на
екологични и обществени проблеми, с които бизнесът се сблъсква;
стимулиране на споделянето на добри практики в сферата на КСО в
международен план, както и откро-

яване на приноса, който България
има за утвърждаване на Принципите на Глобалния договор на ООН.

Партньори на събитието бяха СИБАНК, КонтурГлобал Марица Изток 3 и Девня Цимент. Официалната част на форума започна с обръщение на Марина Стефанова, изпълнителен
директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН,
която поздрави присъстващите и подчерта важността на подобен род срещи, които всяка година имат различна страна-домакин и се реализират веднъж на
пет-шест години в България.
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Shared Values стр. 12

СЪБИТИЯ

>>>>>

От своя страна, Даниел Киряков, мениджър Комуникации и КСО в КонтурГлобал Мари-

лия и именно поради тази причина Глобалният договор е една успешна инициатива, която да насърчава кооперирането и партньорството за по-добри резултати.

ца Изток 3 и член на Националния
съвет на БМГД, се обърна към гостите на събитието и им благодари за проявения интерес. Г-н Киряков изрази задоволството си, че
форумът е успял да привлече интереса на гости както от България, така и от чужбина, като акцентира и върху факта, че в залата са се събрали съмишленици, които подкрепят и споделят Принципите на Глобалния договор на ООН.

„Новата европейска политика за КСО (2014-2017)“, бе пред-

Участник в официалното откриване бе и Борислав Димитров, Съветник „Политически въпроси“, Представителство
на ЕК в България, който също приветства гостите и участниците във форума и представи поглед към Стратегическия подход
към КСО, предполагащ повишаване
на конкурентоспособността и нарастване на капацитета за иновации. В допълнение, г-н Димитров
сподели мнението си, че КСО не е
краткосрочно решение за постигане на растеж, но и обществена политика, която трябва да обхваща широк кръг от дейности.

тел на турската мрежа и председател на Консултативния съвет на
локалните мрежи. По неговите думи, КСО не представлява само добра воля, но също така и управление на риска и доставяне на икономическа стойност за обществото. Според него, Глобалният договор е най-голямата платформа за стабилност, като допринася за това всички институции да
работят по-добре и по този начин
да променят света към по-добро.

Форумът се проведе в няколко модула. В първия от
тях бяха разгледани две теми. „Ролята на бизнеса след 2015.
Новата архитектура на Глобалния договор“, бе представена от
Уалит Наги, Председател на локалните мрежи, Глобален договор
Ню Йорк. Според г-н Наги, компаниите не могат да успеят, разчитайки единствено на своите уси-
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тор бе Елица Баракова, Изпълнителен директор на Фондация „Помощ за благотворителността в България”. Участници в модула бяха г-н Станислав Георгиев, който представи инициативата за 1000 км. Балкански благотворителен маратон, обхващащ разстоянието от София до Букурещ
и целящ насърчаването на здравословен начин на живот и набиране на средства за благотворителност; г-н Камил Визсковски, Директор на Полската мрежа, който представи полския пример за
включване в обществото на групи от хора, които по един или друг
начин са отхвърлени от него, като се цели интегрирано въздействие в множество направления.

Третият лектор в Модула бе Даниела Боянова-Колева, Директор „Корпоративни и
маркетингови комуникации” в СИБАНК, която представи инициативата за включване на служителите като двигател за успешни КСО практики – Синьо лято със
СИБАНК. Инициативата е обвър-

>>>

Последният участник в официалната част на форума бе
д-р Йълмаз Аргюден, председа-

Партньори
на събитието
бяха СИБАНК,
КонтурГлобал
Марица Изток 3
и Девня Цимент

ставена от Мария Алексиу, председател на Гръцката мрежа, глобален КСО мениджър на TITAN
Group и КСО съветник на Гръцкото председателство на ЕС. Според нея, КСО е начин за изграждане на различно по своята същност
устойчиво развитие, което предоставя нови възможности и предизвикателства. КСО се обвързва с нашите конкретни ценности и представлява бизнес философия за постигане на набелязани цели. Г-жа Алексиу изрази виждането си, че по целия свят обществото се интересува доколко дадена компания е загрижена за него и дали посреща неговите нужди. Именно КСО може да намали
разстоянието между бизнеса и обществото и да им помогне да заговорят на общ език. В основата на успешните КСО политики
е споделянето на опитност и добри практики между компаниите.

Работата продължи с Модул 1: „Практики на индивидуално ангажиране“. Модера-

Принципи на Глобалния договор на ООН
ПРАВА НА ЧОВЕКА
1.Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
2.Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.
ТРУДОВИ НОРМИ
3.Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на
колективно договаряне.
4.Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
5.Ефективно премахване на детския труд.
6.Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.
ОКОЛНА СРЕДА
7.Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
8.Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към
околната среда.
9.Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната
среда.
АНТИКОРУПЦИЯ
10.Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

Shared Values стр. 13

СЪБИТИЯ

© Shared Values

зана със стратегията на банката за осъзнаване на КСО като ключова отговорност, която предполага устойчиво и отговорно корпоративно развитие и приемане на социалната отговорност като начин за правене на бизнес. Промяната на ценностите започва
от вътре, от промяна в нагласата и вижданията на служителите.

Последният модул на форума разгледа колективни бизнес практики през погледа на
представители на бизнеса и институциите. Г-н Даниел Киряков от КонтурГлобал Марица Изток 3 говори за Управлението на
веригата на доставки и приложението на добрите практики в неговата компания, като този процес също е част от интегрираните процеси за успешно корпоративно развитие. Даринка Георгиева, Мениджър „Отношения с обществени организации” в Овергаз Инк. представи пред присъст-

ващите проекта „Гордея се с труда на моите родители”, който
се осъществява в партньорство
между КонтурГлобал Марица Изток 3, Овергаз Инк и ТехноЛогика.

Никица Кусиникова, Координатор на Македонската мрежа на ГД на ООН обрисува добри примери от нейната страна, който насочват усилията си
към насърчаване на диалога между правителството и неправителствените организации. От своя
страна, г-н Иван Андреев, Изпълнителен директор на БМГК разгледа спецификите на новосъздадения Стандарт за устойчиво развитие в минно-суровинната индустрия и акцентира върху факта, че кодексът на камарата е изграден върху всички аспекти на устойчивото развитие.

Последният презентатор
бе д-р Анастасия Псомиади,
председател на APSON, която

наблегна върху усилията, които се
реализират в Гърция за синхронизиране на потребностите на местните общности със стратегическите цели на местните власти.
Според д-р Псомиади, КСО е насочена към промяна на начина на мислене и към изменение на спецификите за правене на бизнес.

Тазгодишното издание на Форума на локалните мрежи на
Глобалния договор на ООН от
Югоизточна Европа бе закрито от
Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българската мрежа, която изрази мнението си, че
хората и компаниите трябва да
работят заедно, защото това е
единственият начин да има напредък и да се постигат градивни цели във всяко едно направление.
Василена ДИМИТРОВА,
Експерт Комуникации,
Средногорие мед
индустриален клъстер
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Shared Values стр. 14

СЪБИТИЯ

Заключителна
конференция
по проект RIVERS
Международният проект „Reclaiming rivers for
Implementation of Vital and Environment-friendly Renewable
energy Source - RIVERS“ представи резултатите от
едногодишната си работа

а 11.04.2014 г. в МГУ
„Св. Иван Рилски“ се
проведе финална конференция по проект
„Reclaiming rivers for Implementation
of Vital and Environment-friendly
Renewable energy Source - RIVERS“.
Целта на събитието бе да обобщи
постигнатите резултати по време на едногодишното изпълнение
на проекта и да набележи бъдещите стъпки за неговото развитие.

Проект RIVERS е съфинансиран от Европейския съюз чрез
Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП БългарияСърбия и се реализира в партньорство между МГУ „Св. Иван Рилски“,
Пернишка Търговско-промишлена палата, Факултет по техническа безопасност на университета в Ниш,
Сърбия и Регионалния екологичен
център за Централна и Източна Европа - (РЕЦ за ЦИЕ), клон България.

Проектът цели насърчаване
и увеличаване на използване14 SHARED VALUES [ МАЙ 2014 ]

Shared Values стр. 15

СЪБИТИЯ

точници чрез предоставяне на методическа и техническа подкрепа
за привличане на потенциални инвеститори в областта на трансграничното сътрудничество. Изследвани са перспективни участъци на реките Ерма, Струма, Нишава, Власинско езеро и язовир Пчелина
и са подбрани 17 потенциални точки за построяване на водноелектрически централи от винтов тип, като е изследван целият цикъл на тяхното построяване и използване.

Заключителната конференция беше посетена от представители на партньорските
организации, академичната общност и бизнеса. Събитието започна с откриваща реч на доц. д-р Стефка Приставова, зам.-ректор на
МГУ „Св. Иван Рилски“ и координатор на проект “RIVERS”, която поздрави присъстващите и им благодари за проявения интерес.

От своя страна, проф. д-р Любен Тотев, Ректор на МГУ „Св.
Иван Рилски“, приветства участниците в конференцията и отпра-

>>>>>

то на възобновяеми енергийни из-

ви своята благодарност към всички партньори на проекта, които са
допринесли за неговата реализация и
отчете, че за една година проектът
е осъществен според приетия план.

пълнените дейности по проекта,
обхващащи хидроенергийния потенциал на България и Сърбия и
перспективите му за развитие.

Г-н Никола Милошев, който е
подизпълнител на дейности по
проекта, посочи особеностите на

Дневният ред на конференцията продължи с изказване на г-н Камен Рангелов, ръко-

водител на проект „RIVERS“, които представи основните му параметри и даде по-задълбочено описание на партньорите, работили по него. По думите на г-н Рангелов, участниците в проекта са постигнали успешна симбиоза на наднационално ниво между бизнеса и
образованието, като са проведени
четири пресконференции, два уъркшопа, както и множество работни срещи. Създаден е и специален
интернет сайт за проекта, където може да бъдат намерени всички материали, свързани с него.

Резултатите от проведените изследвания бяха изтъкнати в следващите три презентации. Доц. д-р инж. Димитър Кисляков, преподавател от
УАСГ,изтъкна някои аспекти от из-

използването на хидравлични турбини от винтов тип и предимствата
при тяхното използване, както и направеното хидроложко проучване за
изготвяне на инвестиционно предложение. Представителят наРЕЦ за
ЦИЕ, г-н Венцислав Василев, акцентира върху направеното екологично изследване, което е от изключителна
важност, за да бъде отчетено влиянието, което ВЕЦ имат върху околната среда и екологичните системи.

17

потенциални
точки за
построяване на
ВЕЦ от винтов
тип са изследвани
по проекта RIVERS

Конференцията завърши с изказване на г-н Камен Рангелов, който представи „Ръководство за приложение на малки ВЕЦ
от винтов тип“, където са обобщени и обединени окончателните резултати от проекта, както и заснетия филмов материал, отразяващ
различните стъпки по реализация
на проекта и постигнатите цели.
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Проведе се Конференция
„Иновации и
предприемачество 2014.
Наука, Изследвания,
Технологично развитие“
Събитието се превърна в платформа за споделяне
на добри практики и успешни постижения в различни сфери
редногорие Мед
Индустриален
Клъстер бе организатор на Конференция „Иновации и предприемачество 2014.
Наука, Изследвания, Технологично развитие“, която се проведе на 20.03.2014 г. в Хотел Хилтън София. Събитието се реализира с генералното партньорство на „Аурубис България“, с
партньорството на „ЕлацитеМед“ АД, и се осъществи с подкрепата на „Асарел-Медет“ АД,
Пощенска банка, VIVACOM, Немечек България и Сименс България.
Медийни партньори на събитието бяха БТА и Bulgaria on Air.

те среди, както и медии. По време на събитието бяха представени различни иновативни подходи, с които компаниите си служат в своята работа и бяха показани някои от техните достижения в различни области.

Официален гост на събитието бе Даниела Бобева-Филипова, заместник министърпредседател по икономическото развитие на Република България, която приветства присъстващите. В изказването си вице-

Конференцията събра на едно място представители на
държавни институции и на големите браншови организации у
нас, на едрия, среден и малък бизнес; членове на неправителствения сектор и на образователни© Асен Тонев
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СЪБИТИЯ

© Асен Тонев

премиер Бобева открои факта, че
България все още има дълъг път,
който трябва да извърви в сферата на иновациите, като към момента страната ни се характеризира с небалансирана иновационна система. Според г-жа Бобева, най-високата концентрация
на иновации се наблюдава в големите предприятия, а секторите, в които се прилагат най-много иновативни практики, са преработващата промишленост, информационните и комуникационните технологии и далекосъобщения.

Вицепремиер Бобева подчерта, че частният сектор трябва да бъде двигателят за развитие на иновациите у нас, защото именно бизнесът е способен да създаде икономика, базирана на иновации. По думите на
г- жа Бобева, един от малкото случаи, в които има консенсус в обществото относно икономическото развитие на страната, е нуж-

дата от насърчаване на иновациите като инструмент за по-висок икономически растеж, конкурентоспособност и развитие.

Конференцията бе открита от г-н Николай Минков,

Частният сектор
трябва да бъде
двигателят
за развитие
на иновациите

Изпълнителен директор на Средногорие Мед Индустриален Клъстер,
който приветства присъстващите и акцентира върху факта, че в днешно време иновациите са неразделна част от успеш-

но развиващия се бизнес и сподели мнението си, че е от съществена важност българският бизнес да отчита и да показва иновациите, които реализира.

Според г-н Минков, провеждането на подобни мероприятия е полезно, защото се
предоставя възможност за обмен на опит между представителите на кабинета, на браншовите съюзи, на работодателските организации, на научните среди и на университетите. Позволява се извличането на добри
идеи, като в последствие се подпомага тяхното превръщане в политики, в стратегии, в програми, в проекти и в продукти.

В официалното откриване на конференцията взеха
участие г-н Камен Колев, заместник-председател на Българска стопанска камара, който сподели мнението си, че иновациите
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СЪБИТИЯ
са основен приоритет и акцентира върху ролята на БСК като посредник между бизнеса и науката;
г-н Петър Иванов, член на УС на
КРИБ и председател на УС на БАИТ, според когото иновациите са
основен компонент на съвременния бизнес и привличането на нови кадри; г-н Илия Левков, председател на УС на Асоциацията на бизнес клъстерите в България, който
наблегна върху факта, че клъстерите могат да изпълнят думата иновации със съдържание.

Официални гости бяха и г-н
Георги Николов, генерален секретар на Аурубис България, който
разказа за политиката на компанията в областта на иновациите и изказа мнението, че подобни форуми
са от значение, тъй като събират
на едно място хора, имащи отношение към иновациите и предприемачеството и това какво липсва
и какво трябва да бъде направено
за развитието им; г-н Николай Христов, изпълнителен директор на
Дънди Прешъс Металс Челопеч, който сподели иновативните практики, които прилага компанията, както и нейния принос за развитието на дуалното образование у нас.

Конференцията протече в
три сесии – Политики за конкурентоспособност чрез наука и
технологично развитие“; „Приложими иновации в бизнеса за
общ растеж“; „Иновативни решения и ефективен мениджмънт“.

Според вицепремиера
Даниела Бобева,
най-високата
концентрация
на иновации се
наблюдава в големите
предприятия

„Аурубис България“ АД има за
своя основна дейност преработването на медни концентрати за производство на мед-

ето се състои от четири основни производствени единици: металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика. В момента в компанията работят 800 служители. През последните 10 години за модернизация на производството и екологично ефективни подобрения са
инвестирани над 500 млн. евро.

Средногорие Мед Индустриален Клъстер е платформа за коопериране на възможностите на големите предприятия в района на Средногорието. Сред тях са „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД,
„Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Геотехмин“ ООД. Те заедно с други по-малки компании, също членове на клъстера, осъществяват
партньорство с общините в региона за реализацията на устойчива политика с конкретно поставени цели и ясна визия за развитие.

ни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам. Предприяти-

© Асен Тонев
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Българска индустрия:
мисия възможна
ам.-министърът на
икономиката и енергетиката Анна Янева
съобщи, че ведомството е подготвило проект на „План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г.“ Зам.министър Янева съобщи новината по време на Конференцията „Българска индустрия: мисия
възможна“, организирана от Българския форум на бизнес лидерите (BBLF) в Пловдив на 11 април.

Проектът на плана е един от
етапите от реализирането
на индустриалната политика на
страната. Основните области на
интервенция, които са заложени в
него, са: човешкият капитал и професионалната квалификация; достъп да финансиране; иновации и
научно-изследователска дейност в
промишлените предприятия; по-

>>>>>

Българският форум на бизнес лидерите организира конференция
с акцент върху реализацията на индустриалната политика в България

лен директор на Дънди Прешъс Металс Челопеч, Гилем Ласал, директор на Глобалния завод на Пловдив
на Шнайдер Електрик в България –
най-голямата фабрика на компанията в Европа и Христо Христов, директор на направление „Проекти
енергиен мениджмънт енергетика и услуги“ в компанията и др. Те
споделиха своите постижения, иновации и добри практики и очертаха
проблемите, които все още чакат
своите решения: разрешителните режими, остарялото трудово
законодателство и високите цени
на електроенергията за бизнеса.

добряване на бизнес средата; стимулиране на предприемачеството;
разширяване на интернационализацията; инвестиции и енергетика.

Посочените осем стълба на
индустриалната политика
целят подобряване на условията

за функциониране на индустрията. Планът за реиндустриализация
е отворен документ, който в момента е в процес на развитие и допълнение на база препоръки и мнения не само от страна на административните структури, но и от
браншовите структури и синдикалните организации в страната.

Участници в събитието бяха
представители на големи индустриални компании: доц. д-р
Никола Добрев, председател на Съвета на директорите на КЦМ 2000
Груп, Николай Христов, изпълните-

Планът за
реиндустриализация е
отворен
документ, който
в момента е
в процес на
развитие

Присъстващите се обединиха около тезата, че мисията „Българска индустрия“ е напълно възможна и зависи от усилията на бизнес и институции.
Shared Values
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Успехите
на ЧПГЧО
„Челопеч“
Истилиян Христов спечели
стипендия за едногодишно
обучение в САЩ

Истилиян Христов

есетокласникът
от Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“ Истилиян Христов се справи
успешно с всички предизвикателства на програма ASSIST и спечели стипендия за едногодишно обучение в САЩ. Истилиян е един от
шестимата български стипендианти, които ще се обучават по програмата през учебната 2014-2015
г. в САЩ. Стипендията е в размер
на $ 54,000, което е над 95% от общата стойност на обучението.
За програмата
ASSIST е американска неправителствена организация за образовате-
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лен и културен обмен. Организацията е създадена през 1969 г. и предоставя възможност на ученици
от различни страни да се обучават
в престижно американско училище
в продължение на една учебна година. Основна цел на организацията
е създаването на бъдещи лидери.
Програма ASSIST работи съвместно с Българска асоциация по четене.
Всяка година в конкурса кандидатстват между 500 и 1000 български
ученици от различни средни училища. За втора поредна година в конкурса участват и представители
на частната гимназия в Челопеч.
„Видях, че покривам изискванията
на програмата, подготвих мотивационно есе на английски език и из-

Shared Values стр. 21

СЪБИТИЯ

Стойо Тетевенски и г-жа Димитринка Арнаудова,
преподавател по история и цивилизация в ЧПГЧО „Челопеч“

Истилиян е един
от шестимата
български
стипендианти
на ASSIST

пратих документите си. След време бях уведомен, че съм одобрен на
първия етап и предстои тест по
английски език и интервю от американските представители на програмата, които бяха дошли в България, за да изберат лично участниците. Явих се на интервюто
и реших теста, но не предполагах,
че ще бъда един от шестимата избрани сред всички участвали мои
връстници. Когато разбрах, че печеля стипендията, бях щастливо
изненадан и малко объркан. Реших
да се присъединя към групата във
Фейсбук страницата на програмата и да се запозная с другите участници, за да получа още ценна информация от бъдещите си съученици. Очаквам американското си

предизвикателство с нетърпение
и се надявам да прекарам една интересна учебна година в Америка”,
споделя Истилиян. Той ще замине за САЩ на 13 август, като първоначално ще премине курс по ориентация в Бостън, а четири дни
по-късно ще отпътува за бъдещото си училище в Пенсилвания.

Стойо Тетевенски –
лауреат на Олимпиадата
по история и цивилизация
Стойо Тетевенски е ученик в 12
клас в частната езикова гимназия
в Челопеч. Тази година той постигна изключителен успех с представянето си на олимпиадата по история и цивилизация. Стойо беше
единствения ученик от Софийска

област, който си извоюва правото
да защити качеството на обучението по история и цивилизация в
националния кръг на олимпиадата,
след като имаше отлично представяне на първите два кръга (на общинско и областно ниво). Общо за
националния кръг областните комисии бяха класирали 32 дванадесетокласници. Националният кръг се
проведе в дните 26-27 април в Казанлък, като оценяването беше поверено на комисия, председателствана от проф. Пламен Митев, декан на Историческия факултет в
СУ „Св. Кимент Охридски“. Изпитната част на състезанието се състоя в два кръга – писмен и устен. В
обхвата на писмения бяха включени
въпроси от цялата българска исто-
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>>>
Годишна среща със студенти от Минно-геоложки университет
На 21 май представители на „Дънди Прешъс Металс
Челопеч“ ЕАД се срещнаха със студенти от МГУ „Св. Иван
Рилски“ на редовната годишна среща между компанията и
учебното заведение. Чрез интерактивно представяне на
дейността на Дружеството, студентите бяха запознати и

рия, както и история на изкуството, стопанска история, военна и
политическа история на Средновековието, вековете на османското
владичество и Възраждането, нова
и най-нова история, история на съседните страни и т.н. Като част
от писмения изпит имаше задача
за съставяне на текст - анализ на
исторически документ, като тази
година това беше доклад на Министъра на търговията и земеделието Никола Генадиев до министърпредседателя Димитър Петков за
развитието на националната икономика в периода 1887-1907 г.
Стойо показа изключително ниво на подготовката си в писмения изпит, за което беше оценен
с Отличен (6,00) и с това се класира за устния кръг. Последното из-
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с възможностите за летен стаж. За разлика от предходни
години, срещата премина под формата на отворена
дискусия. Най-обсъждана тема беше ежегодните летни
стажове за студенти, които ДПМ Челопеч осигурява за
развитието на потенциала на бъдещите минни инженери.

питание се състоя в събеседване с трима членове на Националната комисия по различни периоди
от българската история, за което
Стойо получи максимална оценка Отличен (6,00). Двете възможно
най-високи оценки и общото представяне на Стойо Тетевенски в

Стойо ще получи
специално лауреатско
приложение към
дипломата си

двудневната надпревара бяха възнаградени от Националната комисия с присъждането на най-високото звание „Лауреат на Националната олимпиада по история и цивилизация“, което получиха още
шестима ученици от различни
училища в страната. Това признание е най-високата оценка за всеки ученик и дава право да бъде използвана за кандидатстване във
всички университети и специалности, в които историята участва като балообразуваща оценка. В допълнение Стойо ще получи специално лауреатско приложение към дипломата за средно образование като доказателство и
гаранция за най-високата степен
на успешност на притежателя Ӝ.
Shared Values
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Повече възможности
за обучение за младите хора
Програмата за практическо професионално обучение
на Дънди Прешъс Металс Челопеч продължава да се развива
т.нар. „Практикантска програма“, през октомври ще имат възможност да се включат 12 практиканти – пет в направление „Механо поддръжка“ и седем в направление „Електро и КИП и А поддръжка“. Дънди Прешъс Металс Челопеч тази година разширява обхвата на програмата, като открива възможност подготовката на
практикантите да се осъществява и под земята“, разказа Николина Рашкова от отдел „Човешки ресурси и администрация“ в
Дънди Прешъс Металс Челопеч.

Програмата за практическо професионално обучение е предназначена за младежи, завършили средното си об-

беше представена на 14 май в Професионална гимназия по механоелектротехника в гр. Пирдоп. Съвместната програма между рудодобивното и преработвателно дружество и професионалната гимназия продължава да се развива.

„Тази година на летен стаж
по програмата в компанията ще бъдат приети 25 стажанти, които ще имат възможност в продължение на един или
два месеца да се запознаят с реалната работна среда и със спецификата на работа на длъжностите „Шлосер-заварчик“ и „Електро и КИП и А техник“. След
приключване на летния стаж, в

>>>

рограмата за практическо професионално
обучение 2014-2016 г.

Важни срокове
12 юни 2014 г. – подаване на заявление за участие
в летния стаж. Заявлението се подава на
Рецепцията на Дънди Прешъс Металс Челопеч
или на e-mail: jobs@dundeeprecious.com
1 юли 2014 г. – 31 юли 2014 г. – летен стаж в
Дънди Прешъс Металс Челопеч и/или
1 август 2014 г. – 31 август 2014 г. – летен стаж
в Дънди Прешъс Металс Челопеч
1 октомври 2014 г. – начало на двугодишна
програма

разование и има за цел да подготви специалисти в направленията механо поддръжка и електро
и КИП и А поддръжка. Продължителността на програмата е 2 години. Обучението е ориентирано към практиката – четири дни
от седмицата практикантите
участват пряко в производствения процес и се обучават от ментори в реална работна атмосфера в Дънди Прешъс Металс Челопеч. Теорeтичната част от подготовката се провежда в петия ден
от седмицата в Центъра за професионално обучение към Професионална гимназия по механоелектротехника в гр. Пирдоп. Успешно завършилите програмата получават свидетелство за професионална квалификация и възможност за бъдеща реализация.

Програмата за практическо професионално обучение
стартира през 2007 г., а през
2010 г. успешно се дипломира първият випуск. Днес единадесет от
завършилите практиканти вече са служители на компанията.
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© Василена Димитрова

Аурубис България проведе
за четвърта година
Дни на отворените врати
а четвърта поредна
година Аурубис България организира инициативата „Дни на отворените врати”. Събитието се проведе на 17 и 18 май в производствената база на компанията, близо
до градовете Пирдоп и Златица.

Традиционно инициативата предизвика голям интерес сред граждани от региона, студенти, роднини на работещите и пенсионирани служители, както и партньори на
компанията. През двата дни
над 350 посетители имаха възможност да се запознаят отблизо и да видят в реална среда високотехнологичното оборудване, процесите, технологиите, оптимизациите и инвести-
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бис, развитието на завода в България, постиженията в областта
на опазването на околната среда
и реализираните инвестиционни
проекти. За посетителите бе организирана едночасова обиколка на
завода, която премина през основните производствени звена – Металургично производство, Обогатителна фабрика, Производство сярна киселина и Рафинерия.

>>>>>

Традиционно инициативата предизвика голям интерес сред граждани
от региона, студенти, роднини на работещите и пенсионирани
служители, както и партньори на компанията
циите, осъществени от компанията през последните години.

„Радвам се да видя толкова много хора и особено младежи, които имат желание да се

запознаят с производството и
технологиите на Аурубис България. За нас и бизнеса е важно хората да имат отблизо да видят
нашата работа, инвестициите,
които влагаме в модерни технологии за подобряване на процесите на работа и устойчиво развитие.“, сподели в рамките на събитието Никола Треан – изпълнителен директор на Аурубис България.

Водещи мениджъри от компанията представиха пред
гостите тенденциите на пазара
на медта и бизнес модела на Ауру-

За първи път посетителите имаха възможност да видят високотехнологично
оборудване, закупено с европей-

350

посетители
имаха
възможност
да се запознаят
отблизо с
дейността на
Аурубис България

ско съфинансиране по проект за
инвестиции в зелена индустрия,
който е на своята финална фаза. В основата на проекта е оборудване с 50% безвъзмездно съфинансиране от оперативните програми на ЕС. Проектът е най-големият от такъв тип в България, реализиран до момента за
фирми извън публичния сектор.

Shared Values стр. 25
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Подкрепяме провеждането
на единна европейска
индустриална политика
Анна Янева, заместник-министър на икономиката и енергетиката
оспожо Янева,
кои са основните
предпоставки за
изготвянето на
План за действие
за реиндустриализация
на България за периода
2014-2015 г.?
Настоящата криза засили потребността от преосмисляне на традиционните икономически модели,
които водят до постоянно увеличаващо се, неустойчиво потребление и поставят европейската

От изключително значение
за процеса на реиндустриализация
е насърчаването на
предприемачеството

и родна икономика пред множество предизвикателства за поддържане на висока конкурентоспособност. Индустрията е секторът, който в най-значителна степен способства за повишаване на
производителността на труда и
оказва мултиплициращ ефект върху всички други сектори на икономиката. В тази връзка, България подкрепя общата инициатива за създаване на силна индустриална база на Европейския континент, която да гарантира стабилност в процеса на създаване
© МИЕ
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на стойност, високи нива на
трудова заетост и ефективна
мрежа на стопанските взаимоотношения, за засилване на интеграцията в световната икономика.
Проблемът в Европа е, че индустриалната мобилност, изразяваща се в преместването на производствените мощности от развитите страни в страните от
Азия и тихоокеанския регион, достигна прекалено високи нива, което по същество застрашава
цялата икономическа структура и дава достатъчно основания да се говори за „деиндустриализация” на Стария континент.
По експертни оценки, България е
сред страните с най-висок темп
на деиндустриализация през последните 25 години. Намаляването на относителния дял на индустрията в създаването на БВП
е съпроводено с влошаване на качеството на нейната структура.
Силен тласък за предприемане на
конкретни действия по отношение на засилване на индустриалния компонент в икономическа политика на правителството е постигнатият резултат на Втората европейска конференция на министрите – „Приятели на индустрията“, проведена на 30-ти януари 2014 г. в Рим, с участието
на министъра на икономиката и
енергетиката на България Драгомир Стойнев. По време на срещата се поставя акцент върху изработването на нова и амбициозна стратегия за конкурентоспособност. Набелязани бяха конкретни мерки, които да залегнат в нея,
с цел поставяне на европейската
индустрия в основата на процеса на вземане на решения в Европа. Страните се обединяват около позицията, че Европейският съюз трябва да се възползва от съществуващата индустриална база, която продължава да бъде от
ключово значение за икономическия растеж като се пристъпи към
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нейното адаптиране спрямо новите предизвикателства. Необходимо е да се превърне промишленият сектор в истинска движеща
сила за растеж и създаване на работни места в дългосрочен план.

Индустриалната мобилност
достигна прекалено високи
нива и застрашава цялата
икономическа структура

В резултат на все по-ясно определящите се насоки за развитие
на европейската и българска индустрия, чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база, в началото на месец март Министерство на икономиката и енергетиката подготви Проект на „План за действие
за реиндустриализация на България, за периода 2014-2015 г.”, който е само един етап от прилагането на националната индустриална политика на страната. Планът обхваща конкретни области
на действие, които имат за цел
прилагането на хоризонтални мерки за подобряване на условията за
функциониране на промишлените

Shared Values стр. 27
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Сред проблемите, които се очаква да бъдат разрешени, е липсата на квалифицирана работа ръка,
което може да се окаже сериозна
пречка в процеса на реиндустриализация в България, защото повечето технологични процеси в индустрията изискват професионални знания. В тази връзка, МИЕ, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Министерство на образованието и науката предприемат активни действия за въвеждане на дуалната система за професионално образование в България, за преодоляване на младежката безработица и повишаване на квалификацията на младите хора. Целта е да се
доближи образователната система към нуждите на бизнеса като
се подготвят квалифицирани кадри със специфични умения и практически опит в дадена област.

© МИЕ

предприятия в страната. В плана са посочени конкретни срокове и отговорни институции за изпълнение на заложените мерки.

Кои са основните области на
действие, заложени в Плана
за реиндустриализация?
Планът включва изпълнението
на мерки в 8 (осем) основни области на действие: “човешки капитал и умения”, “достъп до финансиране”, “иновации и научноизследователска дейност в промишлените предприятия”, “бизнес среда”, “предприемачество”,
“интернационализация”, “инвестиции” и “енергийна политика”.

Възстановяването и бъдещият
растеж на българската индустрия
зависят от възможностите за
осигуряване на достъп до финансиране. Във всички държави-членки
банковите кредити са основният
източник на външно финансиране за МСП, но в периода на кризата делът на отхвърлените заявления за кредит нараства. При завръщането на икономическия растеж, тази „пропаст“ във финансирането ще бъде трудна за запълване само и единствено от банковите институции, което изисква намирането на алтернативни източници на финансиране.
Конкретните действия от страна на българското правителството са в посока на засилване ролята на българките банки за отпускане на кредити на бързоразвиващи се малки и средни промишлени предприятия, като по линията
на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат създадени
финансови инструменти, насочени именно към финансирането на
бързоразвиващите се промишле-

ни МСП, при изгодни условия. Продължава да се насърчава и използването на алтернативните източници на финансиране като рисков капитал, бизнес-ангели, дялово
участие – особено при стартиращи компании, crowd-финансиране.
Предвижда се и създаването на институция за кредитна медиация
към Министерство на финансите.
Друг въпрос, който следва да се реши, е намаляване на административното бреме, за което са предприети действия за последователно намаляване и облекчаване
на лицензионните и разрешителни режими, като продължава работата по реализирането на приетите вече пакети за намаляване
на регулаторната тежест върху
българските предприятия. Предоставяне на нов шанс на коректните предприемачи, като се създава
възможност за предприемачите,
които са били обявени в несъстоятелност и са стигнали до тази ситуация по честен и пазарен път,
да получат възможност за ново
начало чрез предоставяне на условия бързо да приключат с фалиралия бизнес, за да стартират нов.
От изключително значение за
процеса на реиндустриализация е насърчаването на предприемачеството за създаването на нови предприятия и
стимулиране растежа на вече съществуващите МСП.
От особено значение са и инвестициите в българската индустрия. Наличният национален капитал не се насочва целево в индустрията, а предимно във финансовия сектор и в тези сектори на
икономиката, където може да се
постигне сравнително най-ниско
равнище на трудовите разходи.
Затова МИЕ предприема действия за насърчаване на инвестициите в промишлеността чрез Закона за насърчаване на инвестициите, който дава редица възможнос-

[ МАЙ 2014 ] SHARED VALUES 27

Shared Values стр. 28

ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ

ти за стимулиране на създаването на нови промишлени предприятия, както и чрез активизиране
на дейността на Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД.

Какви са общите
черти и разликите
между стратегията за
реиндустриализация на
България и стратегиите
за реиндустриализация
в Европейския съюз?
Отново бих искала да подчертая, че България подкрепя общата инициатива за провеждане на
единна европейска индустриална политика и е една от първите страни-членки на Съюза, заявили своята активна позиция за
възраждане на националното индустриално производство, именно чрез План за действие за реиндустриализация 2014-2015 г.
Всички страни-членки на съюза се
обединяваме около основните въпроси за признаване значимостта
на преработващата промишленост като двигател за повече квалифицирани работни места, иновации, износ и икономически растеж. Европейската рамка за пакета „климат-енергия“ до 2030 г.,
която да бъде едновременно предсказуема и ефективна за промишления сектор, особено по отношение на предпазването от „изтичане на въглерод“. Разработване
на дългосрочна индустриална политика, която взема под внимание
нарастващата взаимозависимост
между европейските компании за
укрепването на индустриалните вериги на добавена стойност,
за да се гарантира в дългосрочен план конкурентоспособността на индустриалната база на ЕС
и да се осигури кохерентност между регулаторните и политически рамки. Засилване на подкрепата за развитие на научните изследвания и иновациите и разгръщане потенциала на ключовите
базови технологии и технологии,
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които могат до доведат до пробив на световно ниво. Функциониращ Единен пазар, който позволява на бизнеса да се развива посредством предсказуеми, ясни и последователни правила, които стимулират търговията и иновациите. Диверсифициране на финансирането за създаването и развитието на бизнес, особено чрез фокусиране върху алтернативни на
банковото финансиране форми като рисковия капитал, който е от
първостепенно значение за иновативните МСП, а успоредно с това
да се подобрява и достъпа до кредити. Подкрепа на развитието на
инфраструктурата в областта
на транс-европейския транспорт,
енергетика и телекомуникации,
които са от първостепенно значение за индустриалното развитие.
Следвайки обаче общата европейска рамка за реиндустриализация,
България се нуждае от прилагането на собствена национална политика в тази област, която да отчита характерните особености
на националното стопанство, без
да копира определени индустриални модели, които са се формирали безспорно в резултат на едно дългогодишна развитие и при
специфични условия. Индустриалната политика на страната няма да има за цел само развитието на индустрията и конкретно
подобряване на промишлената база, а също и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, чрез провеждане
на активна политика по въпросите на заетостта, образованието,
научните изследвания и развойната дейност, нарастването на инвестициите – въпроси, които са
залегнали като основни направления в посочения план за действие.

Доколко планът за
реиндустриализация
разглежда и енергетиката
като ключов фактор за
развитие? Какви реформи

са необходими в енергийния
отрасъл за изпълнение
на поставените цели за
реиндустриализация?
Реализирането на важни инфраструктурни проекти е предпоставка за гарантиране на устойчиви, стабилни и разходно-ефективни енергийни доставки и по-добра
защита на енергийните интереси.
България е в процес на изграждане
на междусистемни газови връзки с
Румъния, Сърбия, Гърция и Турция.
В контекста на Регламент на ЕС
относно указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура, ЕК публикува първия списък с
проекти от общ европейски интерес, които биха могли да получат
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ни технологии и се ще прилагат технологичните постижения в съответствие с европейските изисквания и икономическите възможности на страната.

Какви действия предприема
Министерството на
икономиката и енергетиката
за насърчаване на
иновациите в икономиката
и индустрията?
По отношение на иновативната среда, необходимо е постепенното преориентиране на страната от позицията на потребител на иновации към производител. В тази връзка, предприетите мерки от страна на МИЕ са насочени към: Приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация, в която се очертават приоритетните сектори, в които българската икономика има конкурентни преимущества. Стратегията ще очертае проектите и програмите в
областта на иновациите, които
ще бъдат финансирани до 2020 г.

достъп до финансови средства по
Механизма за свързване на Европа, с бюджет 5,85 милиарда евро
за периода 2014-2020 г. С участието на България са 11 проекта – четири в областта на електроенергетиката и седем в природния газ.
Развитието на ядрената енергетика е стратегически необходим
елемент от политиката за ограничаване на вредните за околната
среда и климата емисии от енергийния сектор, формирането на
конкурентни енергийни цени за потребителите и гарантиране сигурността на енергийните доставки, включително намаляване
зависимостта от енергиен внос.

Необходимо е постепенното
преориентиране на страната
от позицията на потребител
на иновации към производител

Значението на местните въглища за енергийната сигурност е
неоспоримо – наблюдава се технологичното развитие по отношение на ефективност на производството и чисти въглищ-

Също така, засилване на ролята на
Националния иновационен фонд за
насърчаване реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост, инициирани и реализирани в добре работещи предприятия. Основната цел е усвояване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище
на предприятията, увеличаване на
частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. За целите на
фонда, правителството отдели 10 млн. лева през месец януари като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови проекти на българските фирми. Два млн. лв. са предоставени за вече сключените до-
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говори по Шеста конкурсна сесия
на фонда. Резултатите от първите шест сесии на Националния иновационен фонд са изключително положителни, а през януари 2014 г. беше обявена седмата
сесия. До края на 2015 г. ще бъдат
обявени и нови сесии на фонда.
Въвеждането на финансова схема
за трансфер на знания към предприятията, т.нар. ваучерна схема, която е насочена към реализиране на дейности за предоставяне на технологични знания
на предприятия от изследователски организации, т.нар. „доставчици на знания”, и представлява финансов инструмент за
подкрепа на трансфера на знания към предприятията и стимулиране на връзката между науката и бизнеса. За финансиране се допускат дейности за решаване на определен проблем с приложен характер чрез придобиването на знания, свързани с иновация на продукти, процеси и услуги.
Важно място има и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,
където се поставя основен акцент върху иновациите и икономиката на знанието. Финансирането по програмата е насочено към проекти от всички сектори на промишлеността и услугите, но с приоритет ще се ползват проектите от приоритетните промишлени сектори, идентифицирани в Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия
за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.
Участието на български фирми
и изследователски организации в
инициативи, финансирани по линията на Хоризонт 2020 – най-голямата програма на ЕС за изследвания и иновации. Тя разполага с повече от 80 милиарда евро финансиране за програмния период 2014-
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2020 г. По линия на Хоризонт 2020
се финансират редица инициативи
като съвместните технологични
платформи, инициативата ЕВРИКА и съвместната програма ЕВРОСТАРС. По 1 млн. лв. са предвидени за участието на български фирми в международните програми
ЕВРИКА и ЕВРОСТАРС. В тази връзка искам да отбележа, че на 13-ти
февруари подписахме първия договор по програмата ЕВРОСТАРС
с българска фирма – „Ай Ен Джи –
Технолоджи”. Проектът на тази фирма е класиран в ожесточена
международна конкуренция измежду повече от 500 проекта. Това показва, че българските фирми имат
иновационен потенциал и могат

успешно да се конкурират и да излизат на пазара с нови продукти
и услуги. Българското правителство ще направи необходимото,
за да улесни и насърчи участието
на българските фирми и изследователските организации в инициативите по линията на програмата.
Работим също и за насърчаване на иновационната активност
на младите хора в България – проект ТЕХНОСТАРТ. Целта му е подпомагане на млади хора със съответно образование и иновативни бизнес идеи да започнат собствен бизнес, като им се представи
безвъзмездна финансова помощ за
създаване на технологични фирми.
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Ще бъде организирано национално
състезание и най-добрите предложения на завършващите студенти
и младите специалисти с висше
образование и преподаватели ще
получат грантово финансиране.
Искам да обърна внимание и на
проекта „Акселератор България
в Калифорния” („ABC – Accelerator
Bulgaria in California”) – за осигуряване на участие на български високотехнологични предприятия в
бизнесинкубатор от Силициевата
долина. Фокусът се поставя върху
технологичното развитие на българските МСП от секторите IT,
Life Science, Nanotechnology, Gaming
и др. Проектът има за цел да развие управленския опит на предприятието, намирането на стратегически партньорства в чужбина,
изграждането на дистрибуторска
мрежа, усъвършенстване на маркетинговите умения, но най-вече развиване и комерсиализиране
на продукта на предприятието.

България подкрепя общата
инициатива за провеждане
на единна европейска
индустриална политика

„иновационни клъстери”, които
да обхващат структури или организирани групи от предприятия,
създаващи среда за стимулиране
на иновационните дейности, чрез
ефективен принос в трансфера
на знания, изграждането на мрежи и сътрудничество между предприятията и други организации в
клъстера. Мерки, които трябва да
се предприемат в тази посока са
свързани с: популяризиране на иновационните клъстери в страната и в чужбина, чрез провеждане
на кръгли маси и специализирани
събития, и насърчаване на транснационалното сътрудничество
между български и чуждестранни
клъстери, с използване на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество; подобряване на ин-

Какво трябва да
е участието на
индустриалните клъстери
в процеса за генериране на
иновации в икономиката?

За целите на реиндустриализацията, от изключително значимост
е насърчаването на по-интензивни взаимодействия на клъстерите с научноизследователските организации и формиране на т. нар.

Потенциалът за развитие може да се търси по отношение на
клъстери с типично „български характеристики”, например формиране на клъстер „Българско кисело мляко” – износ на технологии, оборудване и услуги за производство на кисело мляко, клъстер
„Българско розово масло” – развитие на козметично-парфюмерийната индустрия на основата на
ефективно производство на българско розово масло, клъстер „Производство на електроенергия от
биомаса” – развитие на технологии и производство на оборудване за генериране на електроенергия от различни биомаси и др.
Въпросите зададе
Атанас ГЕОРГИЕВ

>>>

Развитието и прилагането на
клъстерната политика е доказана форма за повишаване на производителността на труда, конкурентоспособността и интернационализацията. За създаване
и развитие на клъстери в България е предвидена финансова подкрепа и в новата ОП „Иновации
и конкурентоспособност 20142020 г.”, като финансовият ресурс
ще е насочен към високо-, средно- и нискотехнологични производства и интензивни на знание услуги, на териториален принцип.

формираността на българските
предприятия и засилване на тяхната мотивация за ползите от
участието в клъстери; провеждане на обучения за специфичните
нужди на членовете на клъстерните сдружения; осигуряване на инвестиционна помощ за изграждане
или модернизиране на иновационните клъстери, както и на оперативна помощ, свързана с управлението на този вид клъстери.

Анна Янева Георгиева е родена на 18 януари 1955 г. През 1972 г. завършва средноспециално образование „Търговия“ в Търговския техникум в гр. София. През 1978 г.
се дипломира като магистър по „Управление и организация на МТС“ във ВИИ
„Карл Маркс“. Започва професионалната си кариера като председател на комисия
по КИСНР. По-късно работи като експерт в ГС на БСП. През 1996 г. става главен
секретар на Комитет за използване на атомна енергия за мирни цели. От 1991 г. до
2005 г. работи като общински съветник в СОС, зам.-председател на постоянната
комисия по финанси и бюджет, член на Комисията по Инженерна инфраструктура,
водоснабдяване и енергийна ефективност и член на Надзорния съвет на СОАП.
От 2005 г. до 2009 г. е зам.-министър с ресор „Икономика“ в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. От 2009 г. до 2012 г. е народен представител
и член на постоянната комисия по „Икономика, енергетика и туризъм“. След това
заема поста председател на ГС на БСП – София. На 13 юни 2013 г. е назначена за
заместник-министър на икономиката и енергетиката.
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Дуалното образование
е възможният път
за решаване на въпроса
с трудовите ресурси
Доц. д-р инж. Никола Добрев, Председател на Съвета
на директорите на КЦМ 2000 АД, Пловдив
осподин Добрев, Вие имате дългогодишен
опит в научно-изследователската дейност
и мениджмънта. Как може да се осъществи
добра връзка между науката, иновациите и
индустриалното развитие?

Какви трябва да са ролите на държавата, научните
институти, бизнеса и клъстерите за развитие на
иновациите в икономиката?
Ролята на тези институции е еднакво отговорна и тя трябва
да бъде подчинена на национална стратегия за устойчиво развитие на българското общество.

>>>

Добра връзка между два субекта може да има тогава, когато е осъзната поКои са основните
требността от нея. В годефицити в
дините на преход приопрофесионалното
ритетната политическа
Доц. д-р инж. Никола Добрев завършва ВХТИ-София със
образование и
промяна наруши нормалкак може то да се
специалност „Металургия на цветните метали“ и
ния ход към съвременни паподобри? Какви са
защитава докторат на тема „Физико-химични основи на
зарни отношения в стоочакванията Ви от
панския живот. В стопанпреработката на цинксъдържащи полупродукти. Доцент
въвеждането на
по металургия на цветните метали. През 1984 г. става
ски хаос не може да се отдуално образование в
научен секретар в Института по цветни метали в
крият трайни и устойчиви
България?
Пловдив. След това до 1991 г. е изпълнителен директор
връзки между индустрияВъпреки многократно спона КЦМ „Димитър Благоев”, Пловдив, който след
та и науката, респективно
менаваната реформа в обиновациите. Ако нашата
приватизацията през 1992 г. е преименуван на КЦМ АД.
разователната система,
От 2004 г. е главен изпълнителен директор на „КЦМ 2000”
икономика иска поне в нярезултат, пряко изявен в
АД. Има над 60 публикации по металургия на цветните
кои традиционни направикономиката на България,
метали, както и по управление на производството и на
ления да бъде конкурентоняма. Ако в 90-те години
фирмите. Избран е за бизнесмен номер едно на Пловдив и
способна на международпостоянно се рекламирахрегиона и за Мениджър на годината през 2012 г.
ните пазари, трябва да наме с висококвалифицирамери най-прекия и ефектини кадри, днес картината
вен път за използване на
е плашеща. Малкото добре
научните постижения, за
образовани кадри бързо нада произвежда по-качестмират реализация извън България. Останалите няма къде и как
вени и по-евтини продукти. В същото време, не трябва да се
да придобият по-добри умения – нито в училищата, нито в гопестят усилия и средства за по-резултатно и по-приложно разлям избор от стопански дейности. Това важи в еднаква степен
витие на научните изследвания и иновациите. Това е отговорза висшето и средното образование.
ност на бизнеса, научните институции и не на последно място
на държавното управление.
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Проект „Един от нас”
Проектът е разработен
по инициатива на КЦМ АД,
гр. Пловдив и се реализира
успешно със съвместните
усилия на ръководството
на дружеството и ПГ „Цар
Иван Асен II”, гр. Асеновград.
Стартира в началото на май
2006 г. с утвърждаването на
„Програма за обвързване на
професионалното обучение
с потребностите от
квалифициран технологичен
персонал в КЦМ АД”. Година
по-късно бе одобрена нова
Програма, с която се разшири
обхватът на специалностите,
изучавани в ПГ „Цар Иван
Асен II”, с цел осигуряване и
на квалифициран ремонтен
персонал за всички фирми от
КЦМ 2000 Груп.

Нашият опит показва, че ако сами не се заемем с този въпрос,
рискуваме да останем без млади, образовани и квалифицирани
специалисти и оператори. Особено в тежката индустрия, където са инвестирани милиарди левове, са нужни ново качество специалисти, които образователната система не ни осигурява. Поради тази причина ние подготвяме бъдещите оператори и инженери, като сме поели тяхната издръжка; обезпечили сме материално специализираната програма в специализираните паралелки;
мотивираме преподавателите за по-съвременно образование.
Почти 10 години прилагайки този подход, ние сме уверени за бъдещето по отношение на качеството на трудовия капитал.
Описвайки този опит, еднозначно показваме, че дуалното образование е възможният път за решаване на въпроса с трудовите
ресурси. За тази цел е нужна съвременна законова и нормативна
база, за да не навлизаме в нарушение на съществуващата, създавана преди 50 години. Тук е мястото на правителствените, неправителствените и синдикални организации да постъпят консенсусно, за да останат работещи хора в България.
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Каква е ролята на големите индустриални
предприятия в регионалното развитие и
промотирането на споделените ценности?
Държавната политика за подкрепа на малките и средни предприятия е правилна, но тя би имала общонационален успех, ако водещи са големите стопански структури. Те са гръбнакът на икономиката, а първите са закрепени към тях, създавайки продукти за
тях и за пазара.
Нещо повече, в големите стопански структури се създават новите устойчиви бизнес и обществени ценности, създава се моралът на социалната отговорност. Тази отговорност събира в
себе си отношение към развитието на регионите, жизнената
среда, опазването на околната среда и в крайна сметка е отговорност към човека. Големите стопански структури не могат да
не се съобразяват с тези ценности и с този морал, защото те в
глобален аспект се конкурират с подобни на тях в Европа и в света.
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Кои добри практики за наука, иновации и образование
от други държави може да приложим в България?
Много често се сравняваме, искаме директно да приложим опита на световни икономически сили като Германия, САЩ и др. Няма нищо лошо, но трябва трезво да оценим какво можем да постигнем реално. Мисля, че най-добри примери, които можем да
ползваме в стопански, социален и обществен аспект са Австрия,
Финландия, Чехия. Сигурно има и други, но нека се задоволим засега с тях.

Какви са актуалните предизвикателства пред
металургичния сектор и българската икономика като
цяло?
Запазване на конкурентоспособна продукция, максимално ефективно използване на български първични и вторични суровини,
намаляване на енергоразходите, подобряване условията на труд,
опазване на околната среда, навременни инвестиции. Това са достатъчно предизвикателства за днешната и утрешна генерация
металурзи.

>>>
Лятна академия
Една от основните
инициативи, осъществявани
по Програмата за обвързване
на професионалното
обучение с потребностите
от квалифициран
технологичен персонал в
КЦМ, е организирането и
провеждането на Лятна
академия. Инициативата
стартира през 2009 г. и по
традиция се провежда през
м. юни в Св. Влас. В Лятната
академия „Един от нас“ са
включени най-добрите ученици
от всички специалности и
класове, като вниманието
им е насочено към основни
положения в общуването,
работата в екип, работата
по проект, управление на
времето, управление на
качеството, околната среда,
безопасността и здравето при
работа. Отличните резултати
от реализацията на Лятна
академия са постигнати
посредством прилагането на
неконвенционални форми и
методи на обучение – ролеви
игри, казуси и дискусии.
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Иновациите са основен
приоритет в новия
програмен период
Д-р Евгения Ачкаканова – директор на дирекция „Наука, образование
и иновации“, Министерство на земеделието и храните
ои са основните приоритети
през настоящата година на Вашата дирекция?
За Министерството на земеделието и храните професионалното образование е от изключителна важност с оглед бъдещото развитие на аграрния отрасъл като модерен, конкурентноспособен и осигуряващ стабилни доходи на населението сектор в икономиката на страната.

В контекста и на изведеното като
приоритет на правителството в
бюджет 2014 г. професионално образование и поставянето на акцент върху иновационните процеси като гаранция за устойчивото
развитие на икономиката на страната, първата стъпка на ръководството на МЗХ беше укрепването
на капацитета и създаването на
специално административно звено – дирекция „Наука, образование
и иновации”, в началото на септември 2013 г. Основната дейност
на дирекцията е свързана с провеж-

даната политика в областта на
професионалното образование, научните изследвания и иновационните процеси в аграрния сектор.
Училищната мрежа към МЗХ обхваща 76 институции на отрасловото професионално образование и обучение. Към настоящия момент учениците в училищата, финансирани от МЗХ, се обучават по 12 професионални направления, от които преобладаващи са:
растениевъдство и животновъдство, горско стопанство, ветери-

>>>
Евгения Ачкаканова-Димитрова завършва магистратура
като зооинженер през 1987 г. в Тракийския университет,
Стара Загора, а през 1994 г. защитава там и дисертация за
научната степен Доктор. В периода 1987-1989 г. е зооинженер
в АПК, гр. Ихтиман, а след завършването на докторската
степен, в периода 1994-1998 г., е Управител на месокомбинат
в гр. Ихтиман.
През 1998 г. започва работа като Началник на Отдел „Наука
и научно обслужване” в Министерство на земеделието,
горите и аграрната реформа. От 1998 до 2000 г. е
Директор на Дирекция „Научно обслужване и образование” в
Министерство на земеделието и горите, а през 2000 г става
създател на Национална служба за съвети в земеделието
към ведомството, където е и изпълнителен директор
до 2002 г. Междувременно, от 1999 до 2001 г. е асистент
във Факултет „Екология, агрономство и архитектура
на ландшафта” в Лесотехнически университет, София.
От 2003 до 2005 г. е Началник отдел в Института по
животновъдни науки – Костинброд. От 2009 до 2013 г. е

Председател на Асоциацията за развъждане на породата
Ил дьо Франс в България, а от септември 2013 г. до
момента е Директор на Дирекция „Наука, образование и
иновации” в Министерство на земеделието и храните. От
2003 г. до момента е Председател на Националния съюз на
зооинженерите в България, от 2010 г. е член на Националния
консултативен съвет по генетични ресурси, при ИАСРЖ –
МЗХ, от 2008 г. до 2014 г. е член на консултативния съвет по
животновъдство на Министъра при МЗХ.
Преди това, от 2000 до 2003 г. е член на УС на Националния
център за аграрни науки, в периода 2000-2002 г. е член
на редакционната колегия на списание „Фуражи и
хранене”, а от 1999 до 2001 г. е член на работна група по
синхронизация на законодателството с Европейското
в областта на земеделието и средното професионално
образование и обучение. Участвала е по международни
проекти, финансирани от Програма ФАР в периода 19951998 г. Владее френски, английски и руски език. Омъжена е,
с две деца.
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нарна медицина и хранителни технологии. За учебната 2013/2014 г.
се обучават 21 883 ученици и основната ни цел е те да бъдат подготвяни като квалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните реалности ученици в съответствие с изискванията и динамиката на пазара на труда.
Дирекцията координира и дейностите на системата за съвети в земеделието, осъществява съдействие и активна подкрепа по подготовката на проекти,
координира научите институти
на ССА, представители на аграрния бизнес и аграрни университети за участие и ефективно усвояване на средства от европейските фондове за въвеждане на иновативни решения в отрасъла.
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Кои са основните партньори
на дирекцията в други
институции в сектора на
земеделието и храните?
В рамките на своите компетентности, дирекцията комуникира с
всички административни структури в системата на МЗХ, що се
отнася до въпроси, свързани с образователната система в отрасъла, обученията и консултациите и не на последно място – иновативните процеси в сектора. Найпряка връзка, обаче, осъществяваме с Националната служба за съвети в земеделието, с институтите на ССА и естествено с всички
образователни институции – висшите учебни заведения и професионалните гимназии, чиито професионални направления и специалности са непосредствено свързани със земеделието, горското сто-

панство, ветеринарната медицина и хранителната промишленост.

Какви са възможностите
за подкрепа на науката,
иновациите и образованието
в секторите на
земеделието и храните?
През следващия програмен период Европа поставя особен акцент
върху политиките по образование, иновации и научни изследвания
с оглед създаване на растеж и заетост до 2020 г. За целта, не малко
средства по различни програми ще
бъдат насочени за развитие на образователната система, научните
изследвания и въвеждане на иновативни решения в производството.
Само по Програма Хоризонт 2020,
която има за цел да обедини съществуващите към момента
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ботването на нови продукти и услуги и най-вече посредством така наречената „интелигентна специализация”. В тази връзка Европейската комисия е разработила
„Платформа за интелигентна специализация”, чрез която да предоставя подкрепа на заинтересованите региони, в които да бъдат
стартирани пилотни проекти.
Не трябва да пренебрегваме и възможностите на приетата през
2011 г. Стратегия на ЕС за Дунавския регион, третият стълб на
която цели постигане на благосъстояние в региона, като се съсредоточава върху развитието на научноизследователския капацитет,
образованието и информационните технологии, подпомагането на
конкурентоспособността на предприятията и инвестиране в уменията на хората. В това направление ще се работи чрез съвместни изследователски центрове, съвместни програми за професионално обучение и квалификация, инициативи в подкрепа на ромските
общности и други. Някои от основните цели до 2020 г. включват
нарастване на разходите, предназначени за научноизследователска и развойна дейност – до 3% от
БВП и увеличаване с 50% на броя
на заявените патенти в региона.

© Асен Тонев

Не на последно място, следва да
откроим и ролята на оперативните програми, особено що се отнася до развитието на образователната инфраструктура и научните изследвания, като ОП „Региони в растеж“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. По отношение на обучението и консултирането на земеделските стопани,
„Програмата за развитие на селските райони“ играе важна роля в
подкрепата на аграрния отрасъл.

три отделни програми/инициативи на ЕК, общият размер на финансирането, което се предвижда за периода 2014-2020 г., възлиза на 80 млрд. евро. Програмата е съсредоточена върху превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на бизнеса.
От друга страна, в кохезионната
политика на ЕС за периода 20142020 г. основен приоритет са инвестициите в научни изследвания,
технологично развитие и иновации. Поставените цели в тази област могат да бъдат постигнати с разширяване на изследователската инфраструктура, технологичния трансфер, изграждането на мрежи и клъстери, разра-

3%

от БВП трябва да
са предвидени до
2020 г. за научноизследователска и развойна
дейност

От страна на националния бюджет, следва да отбележим финансовите средства, които държавата предоставя за развитие на образователната система в страната по отделните модули на Националните програми за развитие на средното образование.

Инвестициите в какви
иновации може да са успешни
в сектора на земеделието
и храните в България?
Решаването на проблемите в отрасъла е немислимо без тясното
сътрудничество между държавата, науката и фермерите и МЗХ
следва да бъде гарант на това взаимодействие. Давайки тласък на
иновациите в селското стопанство, ще успеем да осигурим и повече здравословна храна. Българите трябва да знаят какво консумират, а ние сме известни като
традиционен производител на висококачествена продукция не само
у нас, но и в цяла Европа. Трябва да
запазим и развием тази традиция.
Прилагането на иновативни решения в производството стимулира развитието на конкурентоспособно и устойчиво селско и горско стопанство в страната, което „постига повече с по-малко“ в хармония с околната среда. То ще помогне за изграждането на конкурентоспособен първичен сектор, който гарантира
снабдяването с храни, разнообразието на продукти, дългосрочното предлагане на различни суровини за хранителна и друга употреба, както и по-доброто разпределение на добавената стойност по хранителната верига.
Необходимо в следващия програмен период да обърнем сериозно
внимание на иновативните процеси в страната, научните изследвания и развитието в селскостопанското производство, особено с цел подобряване на неговата енергийна ефективност, растежа на производителността му
и способността му за приспособяване към изменението на климата.

Кои са основните
образователни приоритети
в секторите на земеделието
и храните в България.
В аграрния отрасъл все повече нараства нуждата от висококвалифицирани специалисти със специфични и новаторски умения. За тази цел, следва да бъде създадена адекватна
образователна система, в която
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МЗХ, професионалните училища
и бизнеса да действат екипно за
изграждане на нова визия на отрасъла – създаване на конкурентноспособни млади хора с формирани ключови компетенции, инициативни и предприемчиви, с добро владеене на чужд език и нови технологии. Необходима е промяна на съществуващото законодателство, по–добро финансиране от делегираните бюджети и включване в различни европейски програми, както и засилване на връзката между браншовите организации и образованието.
В този смисъл, усилията на МЗХ са
насочени за развитието на такова професионално земеделско образование, което да подготвя квалифицирани, мобилни и адаптивни
към съвременните реалности ученици, в съответствие с изискванията и динамиката на пазара на
труда; да изгражда необходимия
обем от професионални знания,
умения и компетенции, необходими за ефективното изпълнение на
професионалните роли и функции
чрез прилагане на съвременни методи на обучение и контрол на качеството на знанията; да създава условия за повишаване на степента на образование, квалификация и преквалификация на кадрите
по пътя на продължаващото обучение и ученето през целия живот.
От съществено значение е усъвършенстването на системата за
финансиране като инструмент за
гарантиране на ефикасността на
началното и продължаващото образование и обучение посредством
споделената и балансирана отговорност между държавата, работодателите и учещите. Важен аспект в това отношение е засилването на връзката между професионалното образование и бизнеса. Осигуряването на възможност
за организиране на професионално
образование и обучение чрез работа, т. нар. „дуално обучение“, като форма на партньорство между професионалните гимназии и
работодателите, ще създаде постоянно и ползотворно взаимодействие между професионалното образование и обучение и биз-
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неса. Този подход ще осигури възможност за плавен преход между
училище и работно място, ще се
подобри и улесни достъпа до образование и не на последно място –
ще бъде ефективен инструмент
срещу младежката безработица.
По отношение на аграрната наука:
поставянето на научните изследвания в основата на плана за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и заетост на ЕС и приоритизирането на иновационните процеси в страната през следващия програмен период до 2020 г.
налагат предприемането на адекватни мерки по отношение на аграрната наука с оглед засилване на
приложното начало на научните постижения и реалното им внедряване в производството. В този контекст и на фона на все по-нара-

Икономиката отдавна е
признала предимствата
на бизнес кооперирането и
свързването в клъстери

стващата нужда от инвестиции
в научни изследвания и иновации в
селското стопанство политиката
в тази област следва да акцентира върху справянето с едни от найголемите предизвикателства пред
обществото – от застаряването
на населението до нуждата от чиста енергия, както и върху необходимостта от подобряване на конкурентоспособността на българското земеделие в дългосрочен план.
От друга страна, постигането на
целите ще стане възможно единствено чрез подобряване на връзката между наука и бизнес - създаване на устойчиви партньорства
между изследователските организации, университетите и бизнеса.

Има ли достатъчно връзки
между земеделието и

останалите сектори
на икономиката? Може
ли този процес да се
засили чрез включване на
индустриалните клъстери?
Земеделието традиционно е един
от най-важните сектори на българската икономика и един от
стълбовете на българския обществено-икономически живот.
И въпреки че през последното десетилетие развитието на цялата икономика в страната намали относителната му тежест по
отношение на създаваната от него брутна добавена стойност, аграрният сектор и в бъдеще ще
играе важна роля, особено предвид значението му за развитието на икономиките на селските
райони. Земеделието е и ще остане основен източник на доходи за голяма част от населението и главна допирна точка между хората и околната среда.
Съвременното селско стопанство, преработваща и хранителна индустрия е поставена в условия на непрекъснато променящо се икономическо пространство. Променят се продуктите,
пазарите, конкурентите, технологиите, което поставя нови бизнес-предизвикателства с различни измерения – регионално, европейско и световно. Темата за производството, качеството и безопасността на земеделските продукти и храните, в контекста
на необходимостта от гарантиране на продоволствената сигурност, все повече се превръща в общ и изключително актуален приоритет и изисква обединяване на усилията и ресурсите на
правителствата и бизнеса на национално и трансгранично ниво.
Икономиката отдавна е признала предимствата на бизнес кооперирането и свързването в клъстери, като средство за подобряване на производството и осигуряването на пазар на предприятията, чрез мащабни икономически дейности и достъп до нови технологични решения.
Въпросите зададе
Атанас ГЕОРГИЕВ
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От стомана към иновации –
примерът на Питсбърг
Как Западна Пенсилвания успя да направи плавен преход от
стоманодобив към доставки за цялата верига на добавената стойност
гични иновации за всички етапи от
индустриалното производство.
Най-общо, тези компании предлагат четири вида стоки и услуги:
 производствено оборудване на стоманолеярни
 инженерингови услуги при избора, проектирането и осъвременяването на оборудването;
 резервни части и материали за
производственото оборудване;
 сурови материали за производствения процес.

Както и в други сектори на
икономиката, малки и средни
предприятия успяват да предло-

американските региони, произвеждащи стомана, като местните конгломерати комбинират успешно верига на добавената стойност, включваща добив на суровини, транспорт, преработка и производство на стоманени изделия.
Съвременният облик на американската индустрия е много по-различен и вече над половината от използвания ресурс е метален скрап,
като трансформацията от големи към малки металургични предприятия и намалените разходи за
транспорт засягат индустриалния център на западна Пенсилвания. Как се справя икономиката на
региона с намаленото индустриално производство и каква е ролята
на технологичните иновации за запазване на икономическия растеж?

Водещата позиция на щата
и на града в производството на

>>>>>

края на 19. и през 20.
век, Питсбърг и Пенсилвания са в топ-3 на

жат иновативни технологични решения на индустриалните компании. Част от този процес са и университети, и стартиращи компании, които се възползват от съществуващата институционална инфраструктура за подкрепа на
иновативните решения. Тя включва
множество фактори, но най-важните сред тях са развитото патентно законодателство, възможностите за набиране на стартов и инвестиционен капитал, силната научна
инфраструктура и корпоративната култура в американския бизнес.
Университетите в Питсбърг, които са 35, са главно действащо лице в този процес с своите над 130
хил. студенти и около 5 хил. випускници годишно в областта на инженерните и технически науки.

стомана е развило през 20. век множество поддържащи индустрии,
предлагащи стоки и услуги за металургичните предприятия. Т.нар.
„Steel Technology Cluster” е основната причина за смекчаване на ефекта от намаленото производство
на стомана и за плавния преход от
индустриална регионална икономика към развитие на услуги (здравеопазване, образование и др.), както и
към настоящия растеж, базиран на
добива на шистов газ. А големият
брой малки компании-доставчици е
резултат от естествените процеси на „ънбъндлинг” и разчупване на
вертикално-интегрираните стоманодобивни предприятия през 70-те
и 80-те години на 20. век след влошаването на конкурентната среда за местните производители.

Металургичният клъстер на
Питсбърг включва широка гама предприятия, които са водещи в глобален мащаб и създават
добавена стойност чрез техноло-

5

хиляди студенти
завършват всяка
година инженерни
и технически
специалности в
университетите
на Питсбърг

Развитието на този естествен клъстер подпомага и съседни индустрии, които също се
възползват от продуктите и услугите на иновативните компании.
Техни клиенти са ядрената енергетика, автомобилостроенето, алуминиевата индустрия, стъкларството, здравеопазването и други.
Атанас ГЕОРГИЕВ
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В световен мащаб,
индустрията използва
22% от водните ресурси
Павел Щроф, мениджър в DHI CZ и член
на работни групи D и F към Европейската комисия
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осподин Щроф,
кои са основните
предизвикателства
пред индустрията в
Чешката република?
Използването на ресурси за индустриално производство се увеличава в глобален мащаб. Нарастващата оскъдност на тези ресурси от своя страна покачва производствените разходи и рискове. В световен мащаб, индустрията използва 22% от водните ресурси. В този контекст, устойчивото използване на вода и енергия, минимизирането на отпадъците и повторното им използване, както и ресурсната ефективност са основният фокус за
осигуряване на по-жизнеспособно индустриално производство.
Някои от възможностите на чешкото правителство за подобряване на икономическия растеж са
свързани с намаляване на енергийната интензивност в индустрията и ориентиране към икономика, базирана на знанията. Намаляването на енергийното потребление е една от основните цели на чешките предприятия. Индустрията трябва да се модернизира, защото енергийната интензивност я ограничава. Компаниите могат да разглеждат
енергийната ефективност като възможност – например защото в момента цената на електроенергията се увеличава поради включването на повече ВЕИ.
Чехия трябва да се фокусира върху подобряване на изследователска база, на образователната система и на потенциала на трудовия пазар за намаля-

ване на високата енергийна интензивност в индустрията.
Бързата трансформация на чешката икономика към знанията е найжелана. Трябва особено да се насърчава сътрудничеството между университетите и бизнеса и
производството на висока добавена стойност, но публичните политики в тази област се нуждаят от още развитие. Има проблеми в комуникацията и от двете страни – и индустрия, и образователни институции.

Намаляването на енергийното
потребление е една
от основните цели на
чешките предприятия

Какви са специфичните
изисквания на индустрията
по отношение управлението
на водни ресурси?
Потреблението на вода в Чехия е
сред най-ниските в Европа в дългосрочен план. Но все още има нужда да се подобри ефективността на потреблението на вода в
индустрията, енергетиката и
други сектори. В момента, много дейности са насочени към мерки за опазване на повърхностните и подземните води, снабдяването на населението и пречистването на отпадъчни води.
Необходимо е да се отдаде внимание на следните области: опаз-

ване на количеството и качеството на повърхностните води,
мерки за контрол на наводненията, както и увеличаване на задържането на води в околната среда, рециклиране на водите, управление на дъждовните води, намаляване на еутрофикацията и др.

На какво ниво е
сътрудничеството
между индустрия,
държава, местни власти
и заинтересовани страни
в Чешката република?
Може ли да споделите с нас
някои добри практики?
Сътрудничеството в управлението на водите е силно повлияно от законодателството на
ЕС. DHI CZ е наясно с тези аспекти и затова има екип от експерти на разположение за тези изисквания. За прилагането на Рамковата директива за водите ние
участваме в срещите на Експертна група D в Брюксел, която приготвя шаблоните за събиране на данни с цел изпращането
им към ЕС за докладване на резултати. Аз бях член на работната
група през 2009-2013 г. Изготвянето на данните, тяхната оценка и включването им в плановете за управление на речните басейни и в програмите от мерки
е значителен обем работа, която бе извършена под наблюдението на Министерството на околната среда и Министерството на
земеделието. Сътрудничеството с местните власти и обществеността беше условие за успешна оценка на резултатите. Формулирането на методологията
за втория планови период (20162022 г.) е в ход и натрупаният опит се използва в голяма степен.
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Подобна е и ситуацията с прилагането на Директивата за наводненията. В Чехия се извършва пилотно тестване на наличността на
данни за областите със значителен потенциален риск от наводнения и за предварителна оценка на
риска от наводнения. Аз бях член
и на Работна група F в Брюксел,
която отговаря за докладването
на резултатите към централната база данни на EIONET (http://cdr.
eionet.europa.eu/). Чешкото Министерство на околната среда беше
договарящ орган за работата, извършена от DHI CZ. Работим по
създаването на план за управление
на риска от наводнения в сътрудничество с екологичното и земеделското министерство и с местните власти, работим и по карти за опасности и за риск от наводнения – те са почти готови.
Като пример за добра практика може да разгледате портала
http://voda.gov.cz/portal/, където съответните държавни институции представят истински данни в реално време за водите в
Чешката република на обществеността и допринасят за по-добро и навременно информиране.

44 SHARED VALUES [ МАЙ 2014 ]

Порталът
http://voda.gov.cz/portal/
представя истински данни
в реално време за водите
в Чешката република

Кои са основните
предизвикателства
за управление на
подземните води?
През юли 2010 г. Чешката геоложка
служба започна проект за преоценка на подземните водни ресурси за
около 1/3 от територията на Че-

хия. Чешкото правителство отчете, че затоплянето на климата
през последното десетилетие е
довело до намаляване на подземните водни ресурси. Те се поддържат
основно от снеготопене, но поради промените в климата, валежите се преразпределят през други
периоди от годината, което води
до по-малко сняг и повече дъждове.
Растителното покритие на позволява достатъчно филтриране на
дъждовете и така по-малка част
от тези води се използва от растенията, а повечето се реализират като повърхностни потоци и
може да включват и наводнения.
Недостигът на подземни ресурси може да се отбележи в Чешка-
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та република през сухите сезони.
В няколко големи района не е била
въведена подходяща стратегия за
използване на подземни води и това води до щети за изворите и за
екосистемите, зависими от вода,
както и до по-малък воден отток
на вода. От друга страна, според
водните власти, има райони с прекомерни ограничения за използване на подземни води поради недостатъчно адекватна информация.

бор от инструменти за извършване на мониторинг на качеството на водите и бюджета. Актуалното предизвикателство за управление на водите е свързано с интегрирането на системите за мониторинг, инструментите за наблюдение и събирането на данни
в реално време в големи информационни системи за използването
им като системи за подпомагане
на вземането на решения (СПВР).

Цифровите симулационни модели на DHI са предпочитан начин за
решаване на тези проблеми в Чехия. Статусът на подземните води по отношение на РДВ се оценява чрез прогнозен модел и прагове. DHI също така има широк на-

Има ли достатъчно
иновации и знания за
сектора на управлението
на водите в Централна
и Източна Европа?
Има голяма потребност от знания и опит в социо-икономически-

те аспекти на водата, включително за водоснабдяване, ценообразуването, инвестициите, хидроенергетиката, оценки разходи-ползи и
др. Натрупването на опит ще позволи да се разберат потребностите на нашите клиенти. Експертното знание във водната икономика ще ни помогне да направим
по-добри СПВР и ще ни даде по-добро разбиране за свързаните с водата бизнеси като застраховане и
водни пазари. Това трябва да надгради сегашния ни опит в оперативното управление на водите.
DHI CEE (Централна и Източна Европа) има много рамкови споразумения с университети и изследователски институти в Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Румъния и
България. Така DHI има контакт
с топ-експерти и промотира и
трансферира теоретични знания
в практиката. Например, имаме
сътрудничество с Техническия университет в Острава (Чехия), където използваме софтуер на DHI
върху компютърна среда с 40 хил.
изчислителни елемента. Подготвяме няколко пилотни проекта за
управление на риска от бедствия
и за модели в реално време, използващи голям набор от данни.
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Работим за среда,
която да подкрепя
гражданските
организации
Любен Панов, Програмен директор,
Български център за нестопанско право

>>>
Любен Панов е програмен директор на Българския
център за нестопанско право от 2009 г. Преди
това е бил директор на организацията от
създаването є през 2001 г. Българският център
за нестопанско право работи за подобряване на
правната и финансова среда за неправителствени
организации (НПО) в България и им предоставя
правна помощ. Любен Панов е бил член на
Обществения съвет към Комисията по въпросите
на гражданското общество в 39-тото Народно
събрание на Република България. Той е работил
по теми като регистрация и дейност на
НПО, финансова рамка и данъчно облагане на
гражданските организации, данъчни облекчения
за дарители, социално договаряне и др. Той е един
от създателите и мениджър на Информационния
портал за НПО в България.
Любен Панов е работил в редица страни в
Централна и Източна Европа и бившия Съветски
съюз. Той е участвал в разработването на
правилата за разпределение на държавни грантове
за НПО в Албания, изследвал е правната рамка
за НПО в Армения и механизмите за социално
договаряне в Казахстан и участва в проекти в
Азербайджан и Молдова. Любен Панов е бакалавър
по стопанско управление от СУ „Св. Климент
Охридски” (1997) и магистър по макроикономика в
същия университет (1998). Той има и магистърска
степен по човешки права от Централния
европейски университет в Будапеща, Унгария
(1999).
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осподин Панов,
разкажете ни за
дейността на
Български център за
нестопанско право?
Българският център за нестопанско право е регистриран през
2001 г. Нашата мисия е да работим за подобряване на средата, в
която гражданските организации
работят и се развиват, средата
за доброволчество, дарителство
и гражданско участие. Това са ос-
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Поддържаме и найголемия онлайн портал за
НПО - www.ngobg.info

новните ни сфери на дейност.
Освен това, подкрепяме нестопанските и граждански организации, както и хора, които искат да
регистрират такава организация
и имат желание да бъдат активни. Предоставяме консултации на
организации, които имат правни
и всякакви други проблеми. Организираме и много обучения за тези организации, като в последно
време фокусът ни е върху укрепването на самите организации и
възможността да достигат до

алтернативни форми на финансиране. Например, една от последните ни програми е за набиране
на средства от корпоративни и
индивидуални дарители. Също така, предоставяме малки суми – до
хиляда лева, на организации, които искат да организират кампании за набиране на средства.
С тези пари те покриват разходите си по кампанията: например наемане на зала за благотворителното събитие или други.

[ МАЙ 2014 ] SHARED VALUES 47

Shared Values стр. 48

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Другата ни програма е за социално предприемачество. Ние подкрепяме организациите, които
имат идеи за организиране на
свързана с мисията им стопанска
дейност. Повечето организации
имат голям опит в кандидатстване за проектно финансиране,
но не и достатъчно опит за бизнес-развитие на различни идеи.
Всяка година подбираме около 2025 организации, които имат желание да се развиват в тази област, и ги обучаваме как да преценяват дали идеята им има биз-
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нес потенциал, как да планират
необходимите финансови средства – приходи и разходи, как ще
продават това, което предлагат и в крайна сметка им помагаме да разработят бизнес план.
Бизнес плановете, които те подготвят, участват в конкурс, който организираме и в който каним независимо жури, които избират трите най-добри бизнес
плана, които да получат общо
30 хил. лв. за стартиране на идеите. Срокът за кандидатстване за програмата през 2014 г. е

20 юни, а повече информация може да намерите на www.bcnl.org.
Поддържаме и най-големия онлайн
портал за неправителствени организации www.ngobg.info, където има най-голямата база на активни нестопански организации –
почти 6000 в България, и ако някой се интересува от организациите в своя град, може много лесно да го провери на сайта.
Там публикуваме и всякакви новини, свързани с НПО и с техни събития и др. В портала популяри-
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бизнеса – да може да се запознае
с тяхната дейност и да ги сближим, за да се познават по-добре.

пред сдруженията с
нестопанска цел в
настоящата икономическа
обстановка у нас?

Всяка година правим и лятно училище за НПО, където в продължение на една седмица хора с помалък опит в гражданския сектор преминават през всички основни теми, свързани с работата на една организация – правни, финансови, данъчни изисквания, как да се работи с медиите, как да се набират средства, как да се определят целите и други практически умения.

Предизвикателства винаги има
и това е добре, защото се раждат нови идеи. Има няколко основни неща, които гражданските организации трябва да правят. Първото е да се опитат
да се обърнат към хората по-активно и да ги привличат в своите дейности като доброволци,
дарители, съмишленици и членове, защото досега това не
се е случвало в голяма степен.

Приложими ли са според
Вас иновативни практики
в правото и по-конкретно
в нестопанското право?

Другото, свързано с оттеглянето на донорите, е предизвикателството да се намерят нови източници на финансиране за
идеите, каузите и дейностите
на гражданските организации. Затова обучителните ни програми са насочени точно към умения за нов тип набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители, чрез извършване на стопанска дейност, свързана с мисията, и др., защото
това е една нова възможност.

Това, което се опитваме да правим, е да работим за среда, която е подкрепяща, а не затрудняваща НПО. Не е необходимо да
преоткриваме топлата вода, защото в много страни, и около
нас, има много интересни практики за гражданския сектор, от които се учим и които опитваме да
прилагаме в България. Някои от

В обученията ни включваме
хора с опит от практиката и от бизнеса

зираме и добри практики на бизнеса за взаимодействие с НПО –
за да се виждат добрите примери и за да може самите организации да видят, че е възможно да
работят съвместно с бизнеса.
По всякакъв начин искаме да включим повече хора, които подкрепят тази идея. В обученията
включваме хора с опит от практиката, от бизнеса. В журито също включваме такива хора и искаме тази програма да е не само
за НПО с идеи за подкрепа, но и за

тях се възприемат, други не съвсем. Например, напоследък една
важна инициатива, която предлагаме, е за замяната на настойничеството с подкрепено вземане
на решение за хората, които са с
интелектуални затруднения или с
психични заболявания, което е едно ново изискване на Конвенцията на ООН за правата на човека,
която следва да бъде адаптирана и в нашето законодателство.

Кои са основните
предизвикателства

И третото важно нещо е подкрепата за по-активно гражданско участие във всякакви процеси, в които държавни институции вземат решения. Когато се
обсъждат политиките на държавата, е добре да се включат колкото се може повече заинтересовани страни, граждански организации, а не само работодателите и синдикатите. Колкото повече възможности за идеи и предложени има, толкова по-добър ще
е и крайният резултат. А и хората, когато са включени във вземането на решения в дадена сфера, впоследствие са по-склонни
да изпълняват тези политики.

Какви са предизвикателствата пред нормативната и регулаторната рамка, която засяга сдруженията с нестопанска цел?
В известна степен, в България основната рамка за
НПО е вече приета. Проблемът е как тя се прилага.
Следващото предизвикателство
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Как, според Вас, може да
се осъществи по-лесно
връзката между НПО и
администрацията?
На първо място, още при разработване на политиките трябва да
работят заедно. В много сфери
те са естествени и допълващи
се партньори. Например в социалната сфера НПО са основен доставчик на различни социални услуги – втори по важност доставчик
на тези услуги след държавата.
В различни страни има различни добри практики, но трябва да има някакъв начин гражданските организации да имат
достъп до институциите – дали чрез определено лице за контакт или чрез участие в работни групи, но всичко това трябва
да става прозрачно. Добре е експертите да се допитат до гражданските организации – какви са
техните предложения и коментари, след което да дават обратна
връзка кои коментари са приети
и кои не, да има и аргументация.

Какво според Вас би моглo
да се промени или подобри в
правната и регулаторната
рамка, отнасяща се
до сдруженията с
нестопанска цел?
На първо място, през 2012 г. Министерски съвет прие Стратегия за подкрепа на развитието на НПО, в която са заложени около 20 мерки, за да се подобри взаимодействието между гражданските организации и
администрацията, за да се подкрепи гражданската активност
и да се стимулира финансовата
устойчивост на НПО. За съжале-
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е в самите държавни институции, които трябва да прилагат законите – все още там няма достатъчно хора, които добре да познават дейността на
НПО. Трябва в администрацията
да има хора, които познават проблемите и дейностите в неправителствения сектор, за да може адекватно да се прилагат и законите към тези организации.

Българският център за нестопанско право, Програмен и аналитичен център за
европейско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за
България“ обявяват програма за социално предприемачество, включваща обучения по
социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от неправителствени
организации, подготовка на бизнес план за стартиране на стопанска дейност и участие в
конкурс за най-добър бизнес план.
Три неправителствени организациите ще си разпределят награден фонд от 30 000 лева,
предоставен от Фондация УниКредит и Фондация „Америка за България“.
През 2013 г. в програмата се включиха 24 организации, от които осем достигнаха до
финала и представиха своите бизнес планове пред авторитетно жури, съставено от
бизнес лидери и потенциални инвеститори. Победителят, Сдружение Трансформатори
получи награда в размер на 12 000 лева, а журито реши да даде две втори награди (всяка
по 9 000 лева) на Сдружение „Закрила, Обич и Вяра“, Търговище и Сдружение „Прегърни
ме“, София.

ние, и поради неколкократните
промени в правителството, тези мерки не се изпълняват. Затова първото нещо, което трябва да се случи, е да има ясен ангажимент от държавата, че тази стратегия ще бъде изпълнявана, като за нашата организация и нашите партньори най-важно е да има отговорен вицепремиер или министър, който да е
ангажиран с нейното изпълнение.

Смятате ли, че сдруженията
с нестопанска цел и
гражданското общество
като цяло имат влияние в
създаването на политики?
Има много примери, в които гражданските организации са дали идея или са разработили конкретно предложение и
то е било възприето. За съжа-

Гражданските организации
трябва да се включват още
на етапа обсъждане на закон

ление, това не е масовият случай и е необходимо да се работи повече в тази насока.
Както Ви казах, трябва още на
етап обсъждане какви да са политиките да се включват гражданските организации. След това, като се разработи нормативен акт, той трябва да е публично достъпен и да има достатъчно дълъг срок, в който гражданите и организациите да могат да
дадат своето становище. Това
се прави за някои закони, но много често срокът е твърде кратък, а за други закони въобще не
се прави, защото се бърза, и законите се преправят по няколко пъти. Обсъждане, в което всеки заинтересован може да даде своите добри идеи и предложения, може да помогне. Колкото повече
различни идеи, толкова по-добре.
В работните групи е добре да
се включват експерти, които са
външни за администрацията, за
да има и външен поглед към закона, да се правят обществени обсъждания. Медиите също трябва да са ангажирани в дебатите
относно даден закон, а не само да
информират какво вече е прието.
Въпросите зададе
Василена ДИМИТРОВА
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Проф. д-р Лъчезар Цоцорков
за пореден път бе отличен
като „Меценат на годината“
Наградата се връчва за най-съществен принос за подпомагане
на родната култура и съхранение на националните духовни ценности
зпълнителният директор на „АсарелМедет” АД проф. д-р
Лъчезар Цоцорков получи за пореден път признание за активната си и последователна дейност в подпомагането на българската култура. На 20 май той бе
удостоен от министъра на културата Петър Стоянович с наградата „Меценат на годината” на специална церемония, състояла се в сградата на Министерството на културата.

Наградата бе
обявена на 20 май
от министъра на
културата Петър
Стоянович

По традиция и според изискванията на Закона за меценатството, престижното отличие се връчва ежегодно на мецената, който е с най-съществен принос за подпомагане на родната култура и съхранение на националните духовни ценности.

На същата церемония, в навечерието на 24 май – Деня
на българската просвета и култура, отличията „Златен век” бяха връчени на уважавани наши учени, творци и общественици.
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Средногорие
танцува 2014
Състезанието се осъществи под егидата на Заместник-областния
управител на Софийска област г-жа София Торолова и с подкрепата
на Средногорие мед индустриален клъстер

ървото по рода си състезание
по спортни танци в Средногорието – „Средногорие танцува 2014“, се състоя на 12 април на територията на Аграрно-техническата професионална гимназия в гр. Златица. Организатор бе г-н Иван Терзиев, изпълнителен директор на
Клуб по спортни танци „София
Данс“, който е основал първата
си танцова школа в Челопеч, като в момента ръководи школи по
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спортни танци и в Мирково, Чавдар, Антон, Златица и Пирдоп.

Състезанието се осъществи
под егидата на Заместник-областния управител на Софийска област г-жа София Торолова
и с подкрепата на Средногорие мед
индустриален клъстер. Целта на
танцовото състезание бе да популяризира спортните танци в Средногорието и да стимулира развитието на този прекрасен спорт,
който съчетава много добра физическа подготовка с грация, есте-

тика и красота. Идеята е „Средногорие танцува 2014“ да прерасне в традиционен турнир по танци
в региона, като ще се стреми към
привличане на желаещи, които още
от съвсем млада възраст да придобият интерес към танца като
спорт и изкуство. С това състезание се слага началото на танцов
клуб „Средногорие Данс“, който ще
обедини всички школи по танци в
региона, ръководени от г-н Терзиев.

Турнирът по танци се проведе при много добра орга-
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от различни градове на страната, сред които Златица, Пирдоп,
Чавдар, Мирково, Антон, Петрич,
Кюстендил, Велико Търново, Благоевград, Дупница, Перник и София. Умения на участниците в
танците самба, румба, джайф, чача, куикстеп, валс, виенски валс и
танго бяха оценявани от жури,
в което взе участие и Ева Драгоева, представител на Средногорие мед индустриален клъстер.
По време на състезанието бяха представени и няколко демонстрационни танца от страна
на танцьори от Клуб по спортни танци „София Данс“, а г-жа София Торолова награди танцовата
двойка до 9 години – Димана Крумова и Божидар Радославов, с медали и купа след тяхно демонстрационно изпълнение на английски валс, куикстеп, ча-ча и джайф.

Първото издание на „Средногорие танцува 2014“ премина през квалификации, по-

низация и премина през няколко етапа. В него взеха участие деца между седем и тринадесет години, които бяха разделени според възрастта си в различни групи и танцуваха както по двойки, така и самостоятелно.
Началото на „Средногорие
танцува 2014“ бе поставено от г-н Иван Терзиев, който поздрави присъстващите и
пожела успех на децата по време
на състезанието. От своя страна, г-жа София Торолова привет-

ства гостите на събитието и се
обърна към децата-танцьори с пожелание да се състезават със сърцата си, да дадат всичко от себе си, да уважават противника си
и да направят това събитие незабравимо. Пред присъстващите бе представен и поздравителен адрес от г-жа Магдалена Иванова, кмет на община Златица,
прочетен от Юлиана Ботушанова, представител на общината.

В състезанието взеха участие над 60 танцови двойки

луфинали и финали, като най-добре представилите се според журито танцьори получиха подаръци от организаторите, както и
грамоти за своето участие. Класиралите се на първите три места във всяка една възрастова група бяха наградени с купи и медали, връчени им от Ева Драгоева.
За всички участници в „Средногорие танцува 2014“ организаторите бяха предвидили и лакомства.
Василена ДИМИТРОВА,
Експерт Комуникации,
Средногорие мед
индустриален клъстер
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КУЛТУРА

Празничен концерт
„Et Misericordia Tua“

© Shared Values

Изпълнението се състоя в страстната седмица преди Великден
навечерието на Великден, солистите на Бароково трио „Афетуозо“ и техни гост-музиканти изнесоха концерт в Аулата на СУ
„Св. Климент Охридски“. Музикалното събитие се състоя на 16 април 2014 г. и получи широк интерес от страна на публиката, която изпълни тържествената зала на СУ. Концертът бе по покана на Културния център на Софийския университет и се осъществи с подкрепата на Средногорие мед индустриален клъстер.

Музикантите представиха пред публиката арии от
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„Йоханес Пасион” и „Матеус Пасион” от Бах, арии от оратория „Месия” от Хендел, части от
„Stabat Mater” от Перголези, откъси от ораториални и инструментални творби от Моцарт.

Концертът получи
широк интерес от
страна на публиката

Към солистите от България – Христина Василева (сопран), Ивайло Донков (тенор) и
Маестро Йосиф Герджиков (клавесин), се присъединиха техните колеги Виолета Радомирска (мецосопран), която пристигна от Швейцария, Димитър Маринкев (барокова флейта) - от Кьолн, Германия, и Борис Радулов (виолончело) – от Скопие, Македония.

Концертът се превърна в
истински музикален празник за публиката, като я зареди с много положителни емоции и виртуозни изпълнения.
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Ïàðàêëèñúò
„Ñâ. Ãåîðãè“
ñå íàìèðà â
ìåñòíîñòòà
„Íàä ñåëî“
äî ñ. Àíòîí,
Îáùèíà
Àíòîí
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КУ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg

РИ

Я
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РЕН

Л
ТНА БЪ

ГА

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.

Ðîäíèÿò äîì
íà Äèì÷î
Äåáëÿíîâ â
Êîïðèâùèöà
ïàçè è
äî äíåñ
ìàãèÿòà íà
ïîåçèÿòà ìó

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.

