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Заместник областен управител
За Областен управител на област Русе
(Съгласно Заповед №2-95-00-610/29.09.2016 г.)

ПРОТОКОЛ № 1/27.09.2016 г.
от проведена кръгла маса на тема: „Възможности за подобряване на бизнес средата
чрез активизиране на вътрешното предприемачество на малките и средни
предприятия в област Русе”
На 27.09.2016г. от 17.30 часа в зала „Свети Георги“ на Областна администрация
Русе се проведе кръгла маса на тема: „Възможности за подобряване на бизнес средата
чрез активизиране на вътрешното предприемачество на малките и средни предприятия в
област Русе”. Участие в нея взеха гости, представители на общини, браншови
организации, бизнес и представители на неправителствения сектор.
Г-н Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе поздрави
присъстващите и обясни, че малките и средни предприятия са важна част от
бизнесинфраструктурата, от която зависи конкурентоспособността на икономиката. Той
продължи изказването си като подчерта, че насърчаването на предприемачеството води
до развитие не само на малкия, но и на средния и големия бизнес. Г-н Бурджиев
представи пред участниците в срещата необходимостта от провеждане на кръглата маса,
която произтича от социално-икономическия анализ към Иновационната стратегия за
интелигентна регионална специализация и Стратегия за развитие на област Русе до
2020г., както и от нуждата от набелязване на относими, измерими и реалистични мерки
за повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес и за цялостното
развитие на русенската икономика.
Г-н Бурджиев представи гостите, които ще вземат активно участие в събитието:
− г-н Драгомир Дору – председател на двустранната търговска камара
България-Румъния;
− проф. Д.ик.н. Гарабед Минасян, Институт за икономически изследвания на
БАН;
− г-жа Снежана Пънова – началник на Регионален сектор Велико Търново,
отдел „Мониторинг и финансово управление“, Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“;
− д-р Божана Стойчева, представител на РУ „Ангел Кънчев“;
− г-жа Камелия Златанова – управител на Областен информационен център.
Той продължи изказването си като представи предложение за индикативен дневен
ред:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Състоянието на бизнес средата в област Русе – силни, слаби страни
възможности и заплахи.
Представя: Д-р Божана Стойчева, РУ „Ангел Кънчев”
2. Представяне на възможности за подкрепящи структури на бизнеса.
Представя: Експерт, Областен информационен център
3. Инвестиционна активност: Стимули и бариери

Представя: проф., д-р ик.н. Гарабед Минасян
4. Актуални въпроси
Представят: Участниците
Предложението беше прието единодушно.
По първа точка от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на на д-р Божана
Стойчева, РУ „Ангел Кънчев“ да представи състоянието на бизнес средата в област Русе
– силни, слаби страни възможности и заплахи.
Г-жа Стойчева представи презентация по темата (Приложение 1), чрез която
запозна присъстващите със силните страни на бизнес средата в област Русе, както и
подробно бяха представени възможностите за развитие на МСП. В края на своето
изложение тя презентира програмите за подпомагане на МСП.
Г-н Бурджиев благодари на г-жа Стойчева за участието и даде думата на
представител на ОИЦ Русе да презентира възможностите за подкрепящи структури на
бизнеса.
Г-жа Диана Аврамова – експерт към ОИЦ Русе представи значението и
необходимостта от създаване и развитие на клъстери в България, като бяха посочени
основните цели и индикатори за тяхното осъществяване (Приложение 2). Тя продължи
изложението си като бяха разяснени допустимите кандидати за финансиране по
настоящата процедура.
Г-н Бурджиев благодари за подробно представената презентация и даде
думата за изказвания и въпроси, като уточни, че поради необходимостта от по-добра
организация всеки желаещ ще има право в рамките на пет минути да изложи своето
питане, становище или предложение.
Г-жа Димитринка Маринова – представител на „Том Ман“ ЕООД, приветства
организаторите на събитието и обясни, че според нея е много важно различните страни
да се опознаят и да се припознаят като партньори, тъй като целта на всички е една –
повече работни места, по-добър начин на живот.
Тя сподели виждането си за партньорството, което е задължително независимо от
различията между всяка страна и инструментите които ползват – Областна
администрация, общините, фирмите, браншовите организации, бизнеса. Русе.
Г-жа Маринова оформи своето становище, като отправи предложение да се
положат необходимите усилия за да се изгради тяло – Обединение, Консорциум,
Платформа или Сдружение в което да се включат желаещи представители на различните
страни. То ще си избере 2-3 човека, които ще говорят от негово име и ще изпълняват
оперативни задачи. Тя продължи като изрази мнение, че би било добре да се разработи
сайт, в който да се публикуват актуални данни за Русенския бизнес, актуални адреси на
вносители и износители, връзка с търговските представителства към външно
министерство, връзка с Агенцията по заетостта. В края на своето изказване тя апелира
всички присъстващи да се работи в посока постигането на реални резултати и при
необходимост подобно срещи-кръгли маси да се организират периодично.
Г-н Бурджиев благодари за отправеното предложение и обясни, че според него
тази идея е много добра стига да се успее да се създаде такова Сдружение или
Обединение, което обаче реално да постига резултати и да работи в посока подобряване
на Русенския бизнес.
Проф. Евстатиев – ръководител на Център за кариерно развитие към РУ „Ангел
Кънчев, изрази своята подкрепа относно предложението отправено от г-жа Маринова,
като подчерта, че е необходимо подобни срещи да се обменят идеи да се отправят
предложения и по този начин да се постигне подобряване на бизнес средата в областта.
Той продължи изказването си, като изрази мнение, че би могло да се мисли в
посока създаване на база от данни, в която да бъдат включени контакти на търговски
представителства и по този начин реалната производителност в област Русе ще може да

се види от всеки, който се интересува. Г-н Евстатиев сподели основният според него
проблем за подобряване качеството на бизнес средата, а именно липсата на млади
компетентни специалисти, която произтича основно поради това, че много от
завършващите млади хора решат да емигрират и да се развиват извън България. Като
основна причина за този проблем той посочи недостатъчното заплащане. Той изрази
мнение, че този проблем би могъл да се разреши, ако фирмите започнат според
възможностите си да осигуряват различни обучения на своя персонал с цел подобряване
на тяхната професионална компетентност, като по този начин те ще бъдат стимулирани
да останат и да работят в нашата страна.
Г-н Бурджиев благодари за отправените препоръки от проф. Евстатиев и даде
думата на г-н Милен Добрев – И.Д. на Русенска-Търговско Индустриална камара.
Той отправи препоръка, че би било добре да се инициират периодично подобни
срещи, на които обаче отделните представителства да изложат в детайли своите
проблеми или постижения с цел те да бъдат дискутирани и да се открият подходящите
решения за преодоляване на възникналите пречки и затруднения. Относно
предложението за създаване на Сдружени или Обединение под някаква форма г-н Добрев
изрази своята скептичност и изказа мнение, че би било по добре да се работи в посока
изграждане на нещо по работещо, като например подобни срещи да придобият
регулярност.
Г-н Бурджиев благодари на г-н Добрев за становището и даде думата на г-жа
Лили Ганчева – директор на асоциация „Еврорегион Данубиус”.
Тя обясни, че има отношение към трансграничните контакти и на база на вече
съществуващата шест години Съвместна българо-румънска земеделска група би било
добре да се създаде една нова Транс гранична комисия (българо-румънска) с
представители на неправителствения сектор, на администрацията, на бизнеса, на
гранична полиция и на митницата. Тази комисия би следвало да провежда периодично
заседание, да си създаде работна програма, по която да работи в посока постигането на
реални резултати.
Г-н Бурджиев благодари за отправеното предложение и даде думата на г-н
Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе.
Той изрази радостта си от реализирането на кръглата маса и благодари всички
присъстващи за активното участие. Г-н Станчев обясни, че за съжаление връзката между
реалния бизнес и институциите в областта е прекъсната, като човек с опит той посочи
още, че състоянието на като цяло на бизнес климата в областта не е добър.Поради това
той изрази убеждението си, че е необходимо да се обединят усилията на двете страни и
заедно да започне реално да се работи, като резултатите от този процес ще стават
реалност бавно и постепенно, но за да стане това възможно първо би следвало да се
уточни конкретната посока, да се оформи визията и тогава да се пристъпи към
обединение и работа за постигането на реални резултати.
Г-н Бурджиев благодари за изказването на г-н Станчев и даде думата на г-н
Петров – „Дунарит“ АД.
Той обясни, че към настоящия момент фирма „Дунарит“ АД е много сериозен
работодател на територията на област Русе, но съществува проблем с намирането на
работна ръка. Г-н Петров уточни, че са полагани усилия в посока сътрудничество между
РУ „Ангел Кънчев“ и фирма „Дунарит“ АД, но това също е много трудно постижимо.
Сериозен проблем той очерта е липсата конкретно на технически кадри – инженери,
стругари, фрезисти. Друг проблем е това, че няма утвърдени програми за обучение на
такива специалисти, което е пряко свързано и в компетенциите на Регионалния
инспекторат по образование в гр. Русе. В края на своето изказване г-н Петров призова
представителите на бизнеса да се обединят и да започнат да работят в заедно за
постигането на целите, защото само по този начин би могъл бизнес климата в областта да
се подобри.
Г-н Бурджиев благодари за изказването на г-н Петров и даде думата на г-н
Владимир Недялков – бивш областен управител на Област Русе (1991-1992 г.).

Той обясни, че по отношение на образованието е необходимо то и бизнеса да се
срещат, като бизнеса да бъде водеща страна в този двустранен процес, да предостави
необходимите финансови средстава за обучение на кадри по определени специалности от
които има най-голяма нужда на пазара на труда. Г-н Недялков продължи, като изказа
мнение, че би трябвало тези, които се обучават, чрез финансиране от определени фирми
след това да сключват съответните договори за определен срок от време и да работят по
завършената специалност от която съответното предприятие се нуждае. Той постави
акцент върху, това че за да стане реалност този начин на работа ще бъде необходимо
работодателите да помислят за възможности, чрез които би могло да се повиши
стартовото заплащане на един обучен млад специалист. Във връзка със създаването на
Сдружение или някакъв вид обединение г-н Недялков, сподели че би трябвало всички
заинтересовани страни да се обединят да имат реални взаимни интереси, което би ги
довело до постигане на реални резултати.
Г-н Бурджиев благодари на г-н Недялков за съдържателното изказване. Той
продължи като уточни, че на база отправените становища и предложения до момента би
трябвало да се предприемат действия по създаване на един информационен масив с
определени права на достъп, като се работи в посока създаване на един сайт, който да
бъде достъпен за всички присъстващи, но начина по който това ще може да се случи ще
бъде въпрос на една бъдеща концепция, както и би трябвало да се помисли какви
средства ще бъдат необходими за това.
Г-н Бурджиев обясни, че ще бъде необходимо да се работи по активно с
Регионални инпекторат по образование в гр. Русе, който също да работи в привеждане на
професионалната подготовка на кадрите. Да бъде направен и приет един ефективен план
прием, като се обърне внимание на средното образование за да могат да се обучават
специалисти за да се преодолеят трудностите с липсата на млади специалисти.
Г-н Бурджиев даде думата на г-жа Снежана Пънова - началник на Регионален
сектор Велико Търново, отдел „Мониторинг и финансово управление“, Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“.
Тя сподели, че през настоящият програмен период по програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. до момента около 40 предприятия на територията на
областта работят и разработват проекти, което в сравнение с предходния програмен
период е много по-добър резултат. Тя обясни, че реално европейските средства работят и
доказателство за това са закупените до момента машини и оборудване за подобряване
работата на съответни фирми и предприятия.
Г-н Бурджиев благодари на г-жа Пънова и даде думата на г-жа Катя
Горанова – директор на бизнес център за МСП в област Русе.
В началото на своето изказване тя отбеляза усилията, които полага Областна
администрация в посока сближаването на институциите и бизнеса. Тя продължи, като
обясни че сериозен е приносът от работата на Българо-румънската земеделска група за
създаването на добри контакти и възможности за въздействие.
По отношение на създаването на вид Сдружение, тя сподели че идеята е добра , но
по скоро да се помисли в посока изгражда на НПО, което да има възможности за
въздействие, да бъде създаден не сайт, а по скоро платформа, по-широко поле и
възможност както местния така и външния бизнес да се ориентира по-лесно.
Г-н Бурджиев благодари на г-жа Горанова предложението, като уточни, че тези
отправени предложения ще бъдат оформени като решения. Той продължи като обясни че
би било добре да се създаде един деен екип с представители на част от присъстващите
където да се опише и разработи по-добре идеята за създаване на такава платформа.
Г-н Мартин Йорданов – управител на Ричмарт Русе, сподели радостта си че има
възможност да присъства на подобно събитие и обясни, че според него ако всеки насочи
усилията си към една точно определена цел, като използва инструментите с които
разполага, тъй като всеки има различни силни страни и познания.
Основен проблем той уточни, това е липсата на компетентни специалисти. За
разрешаване на този проблем, обаче е необходимо всеки да разясни какво точно иска и

какво би могъл да даде, за да помогне за подобряването на бизнес климата в областта.
Той отправи апел към всички да не бъдат критични и негативни, а да започнат да
се мислят за обединението на силните си страни за постигане на реални високи
резултати.
Г-н Бурджиев благодари на г-н Йорданов, като уточни че ще разчита на
неговата подкрепа и занапред. Той продължи, като даде думата на г-н Петър Гецов –
бизнес редактор на вестник „Утро“.
Г-н Гецов предложи да се помисли в посока използване на вътрешна миграция
или да се работи в посоката представяне на гр. Русе като пододящо място за работа и
живот, като за тази цел би могло Областна администрация да покани Общините от
областта, които да поемат ангажимента да разработят подобна методика, като една от
първите стъпки в тази посока би могло да бъде публикуване на сайта на всяка община
информация за свободни работни места в града.
Г-н Бурджиев благодари на г-н Гецов за изказването и даде думата на г-н Павел
Пенчев – фирма „Еконт експрес“.
Той обясни, че би следвало водещо да бъде желанието на бъдещите студенти да се
помисли в посока какво те биха искали да изучават и на база тези предпочитания да се
разработват специалности по които те да се обучават. Той продължи като обясни, че е
необходимо да се идентифицират конкретните проблеми за да се постигнат реални
резултати. В заключение той сподели, че на местно ниво е необходимо да се работи по
ефективно по подобряването на инфраструктурата.
Г-н Бурджиев благодари за изказването на г-н Пенчев и направи уточнение, че
водещо винаги ще бъде желанието на учениците и бъдещите студенти. Той продължи
като даде думата на г-н Драгомир Дору – председател на двустранната търговска камара
България-Румъния.
Той сподели, че адмирира организаторите на тази среща за добрата организация.
Г-н Дору разясни защо присъства на събитието, а именно поради това че както в
Област Русе така и в Румъния съществуват проблемите с липсата на кадри, финансовите
средства са недостатъчни и е необходимо подобряването на инфраструктурата.
Той изрази мнение, че според него това е началото на промяната за бизнеса и
институциите. Г-н Дору сподели, че от доста време има възможност да анализира от
какво всъщност имат нужда и двата пазара и този в Румъния и този в България. През
последните две години от настоящия програмен период търговската камара БългарияРумъния е успяла да съдейства на различни бизнес структури за кандидатстването по
различни бизнес проекти, като конкретно беше извършено идентифициране на
подходящи партньори.
Той продължи, като даде пример с действащ проект, по който едно училище от
Русе или от Гюргево обучава ученици с помощта на преподаватели и от двете държави,
като това дава възможност на учащите да се работят и на двете места. Той обясни, че е
необходимо фирмите да инвестират в кадрите си за да може работещите да са
стимулирани да останат да работят в българския бизнес. В на своето изложение г-н Дору
обясни, че основната цел на търговската камара България-Румъния е да среща фирмите
от Румъния и България, които заедно обединено да продават продукти в други държави и
добави, че камарата остава винаги на разположение да окаже съдействие за
идентифицирането на бизнеса в Румъния.
Г-н Бурджиев благодари на г-н Дору за представеното изложение и даде думата
на проф., д-р ик.н. Гарабед Минасян.
Той поздрави всички участници в срещата и обясни, че накратко ще изложи
своето становище по поставените проблеми, като подготвената от него презентация ще
бъде изпратена на всички за да имат възможността да се запознаят с нея. (Приложение 3)
Проф. Минасян обясни, че като основен проблем, според неговите наблюдение се
очертава липсата на финансови средства, които да задържат добрите специалисти в
областта, което обаче е във възможностите на държавата като институция, а не толкова
само в бизнеса, който обаче според него все още не е достатъчно подготвен. Той

акцентира, че всички решение, които взима българския парламент оказват пряко влияние
върху оформянето на бизнес климата като цяло.
Проф. Минасян сподели, че е изключително недоволен от качеството на
образованието и би следвало да се работи в посока подобряването му. Той постави
акцент, че не би следвало да се вниманието да се насочи единствено върху липсата на
финанси, а по скоро как наличните средстава да бъдат рационално управлявани. Той
продължи като отправи апел да започне да се мисли и да се анализира как да се привлече
българския инвеститор, който да инвестира в България, а не да търси възможности в
чужбина.
Във връзка с управлението на микроикономическото равнище е необходимо да не
се следва еднотипно производство, а би следвало бизнеса да се съобразява с бързо
променящото се търсене на пазара.
Г-н Бурджиев благодари на проф. Минасян и отправи благодарност за участието
му в кръглата маса.
Г-н Бурджиев обясни, че е необходимо да се формулират следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да се създаде и поддържа платформа с база данни на ниво област Русе.
Участниците в кръглата маса да получат права за обратна връзка, а бизнеса да има
достъп до цялата информация. Да се сформира работна група, която да разработи
концепция за платформата.
Срок: 07.10.2016 г.
Отг.: Областна администрация - Русе
2. Да се проведе втора работна среща, на която да се обсъди напредъка по
разработването на платформата.
Срок: 26.11.2016 г.
Отг.: Областна администрация - Русе
3. При обсъждане на план приема за 2017/2018 г. в Областната комисия по
образование да се поканят представители на кръглата маса.
Срок: 31.01.2017 г.
Отг: Секретарят на комисията
Решенията бяха приети единодушно.
Г-н Бурджиев даде думата на г-н Станчев.
Той сподели, че е изключително удовлетворен от проведената среща и обясни, че
има възможността да запознае присъстващите с две инициативи.
Първата от които е стартиране на кампания за закупуването на локомат , който е
необходим за лечението и рехабилитацията на пациенти с цялостна или частична загуба
на двигателни функции, хора болни от множествена склероза, детска церебрална
парализа, пациенти прекарали инсулт или претърпели мозъчна травма, както и с болестта
Паркинсон. Г-н Станчев разясни, че инициатор на тази кампания е д-р Анелия
Хохвартер, която живее вече двадесет и шест години във Виена, където работи като
офталмолог от 1999 г. Той обясни, че чрез закупуване на нейната книга „Пътуване“,
всеки желаещ може да подкрепи тази добра кауза. (Приложение 4)
Втората инициатива, която г-н Станчев чрез презентация представи беше свързана
с стартиралата кампания за събиране на средства за изграждане на Център за подкрепа на
хора с онкологични заболявания и техните семейства, тъй като за момента такъв не
съществува. Той припомни, че първата инициатива беше организирането на флашмоб,
който се проведе на 06.06.2016 г. пред Община Русе съвместно с Областна

администрация - Русе, КОЦ - Русе и УМБАЛ - Русе. Той разясни, че в залата има
поставена кутия в която всеки който желае може да дари средства за постигането на тази
кауза. (Приложение 5)
Г-н Бурджиев благодари за предоставената информация на г-н Станчев и поради
изчерпване на дневния ред закри срещата.

Приложения:
1. Презентация на тема: „Състоянието на бизнес средата в област Русе – силни,
слаби страни възможности и заплахи“;
2. Презентация на тема: „Представяне на възможности за подкрепящи структури
на бизнеса“;
3. Презентация на тема: Инвестиционна активност: Стимули и бариери;
4. Презентация на тема: „Пътуване“;
5. Презентация на тема: „И най-дългото пътуване започва с първата стъпка“
6. Присъствен списък.

