ОДОБРИЛ: / П /
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
От проведена работна среща на 03.07.2015 г., 13:00 часа в зала 1 на Областна
администрация – Русе
На 03.07.2015 г. (петък) от 13:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе
се състоя работна среща,
свързана със започването на поредица от срещи,
организирани от Министерството на икономика с бизнеса в страната. Първата такава се
проведе в Русе.
Участие взеха зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, председателят
на Русенската стопанска камара – проф. д.н. инж. Красимир Ениманев, представители
на бизнеса и на Областна администрация Русе.
Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева изслуша проблемите на
представителите на местния бизнес. Областна администрация осигури домакинството и
логистича подкрепа на събитието. Целта на стартиралата кампания е да се установи по
– активен и открит диалог по места.
Бяха засегнати различни теми, касаещи проблемите на бизнеса. Основните
въпроси, които се дискутираха бяха относно намаляването на административната
тежест, като се планират около 32 нормативни акта да бъдат променени, съответно
свързаните с лицензи, издаването на синя карта и др. Сред основните проблеми, които
бяха разискани по време на срещата в Русе, бе цената на тока. Зам.-министърът на
икономиката Даниела Везиева напомни, че енергетиката не е в нейния ресор, но
отбеляза, че решение на този етап няма.
Местните собственици на фирми се поинтересуваха и от новата Оперативна
програма за малки и средни предприятия – „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 –
2020. Г-жа Везиева, че проектите ще се подават по електронен път и ще се оценяват
чрез електронна система по определена формула. До сега са били подреждани по реда
на подаването им, което сега ще се избегне. Крайната оценка ще се дава от софтуерна
платформа, като по този начин се очаква да бъдат значително съкратени и сроковете
при обработката на проектните документи. Системата ще бъде достъпна онлайн, така
че всеки ще може да въведе параметрите си и да види до какъв етап е неговият проект.
От страна на Русенката стопанска камара бяха поставени въпроси относно труда
(човешкия капитал) като първи фактор на производствения процес, в това число
недостига на определени кадри, възможности за намаляване на напрежението върху
мениджърите чрез предоставяне на по-леки възможности за наемане на персонал и
евентуално неговото освобождаване. Също така беше засегнат и въпросът за
транспорта – недостатъчното паркоместа и възможността за изнасяне на бизнеса извън
градовете. Други въпроси, върху които Русенската стопанска камара акцентира са
някои административни затруднения, несубординираността на определени закони както

и изключително трудните възможности за отскок в бизнеса чрез наличието на свободни
пари, като този въпрос кореспондира и с банковата система на национално ниво. Освен
това се поясни, че произвежданата продукция се оскъпява и от това, че се внасят доста
суровини отвън, а тази оскъпенa продукция не би била конкурентноспособна на
чуждите пазари.
От страна на г-жа Везиева беше заявено силно желание за подкрепа в
изграждането на Русе като логистичен хъб, както и желание за подпомагане на малкия
бизнес чрез вдигане на прага за регистриране по ДДС до 200 000 лв.
Срещата бе една полезна крачка към по-добър диалог, взаимодействие и
сътрудничество между бизнеса в страната и Министерството на икономиката.

