Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Икономика
√ Трима депутати с награда "Икономика на светло"
Те са Делян Добрев, Мартин Димитров и Петър Кънев.
На днешното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм към 43-то Народното събрание председателят
на УС на АИКБ Васил Велев връчи статуетките "Икономика на светло" на наградените в категорията за "Личност или
организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция".
На тазгодишното издание на наградите "Икономика на светло" наградата за тази категория бе присъдена от 100-членното
експертно жури на Делян Добрев, Мартин Димитров и Петър Кънев за нормотворческите им инициативи през 2015 г. за
приемане на законодателство в посока на ограничаване на неформалната икономика.
Статуетката за наградите "Икономика на светло" е уникална за всяка година и единствена за всяка категория. По тази
причина на тържествената церемония на тримата спечелили бе връчена само една статуетка, останала при народния
представител с най-голям стаж – Петър Кънев. Специално бяха
изработени още две нови статуетки, които председателят на АИКБ
тържествено връчи днес на Делян Добрев и Мартин Димитров.
Васил Велев отбеляза, че борбата със сивата икономика е основна задача
на българската държава, на социалните партньори и на всички активни
представители на гражданското общество. Той очерта методичните
усилия, които АИКБ полага в борбата със сивия сектор и сподели, че тази
тема ще продължава да бъде сред приоритетите на Асоциацията и през
следващите години.
Ежегодно в Асоциацията и Националния център "Икономика на светло"
се изчислява Композитния индекс "Икономика на светло", който измерва
светлата част на икономиката, провеждат се анкети, консултации,
обучения, оказва се съдействие при сигнали за нередности,
функционира гореща телефонна линия, правят се предложения за
законодателни промени, провежда се ежегодно и Кръгла маса
"Икономика на светло", която тази година се проведе и с високо ниво на
национално и международно участие, като цикълът завършва с
връчването на наградите "Икономика на светло" за предходната година.
Председателят на АИКБ изказа специална благодарност от името на 10
000 предприятия, членове на АИКБ, за доброто сътрудничество с
Комисията по икономическа политика и туризъм, която изпълнява
ролята на последна преграда за възпрепятстване на некоректни и
неуместни поправки в закони, водещи до влошаване на бизнес средата.
Като последни примери бяха посочени Закона за адвокатурата, Търговския закон и Закона за независимия финансов одит.
Васил Велев изрази увереност, че доброто сътрудничество ще продължи в името на подобряване на бизнес средата в
страната.
Петър Кънев благодари за полученото високо признание и отново поздрави колегите си за това отличие. Мартин Димитров
благодари за наградата и я прие като ангажимент за в бъдеще. Той напълно споделя мнението на бизнеса, че държавата
не трябва да пречи на развитието на бизнес средата в България и да оказва пълна подкрепа на малкия и среден бизнес.
Делян Добрев също изказа благодарност за високата оценка от престижния конкурс за наградите "Икономика на светло",
като сподели, че ще работи усилено в посока на ограничаване на сивите практики и подобряване на бизнес средата, за да
защити полученото високо отличие.
Съюз на народните читалища
√ НАПОМНЯНЕ: Приключва срокът за изпращане на стихотворения в конкурса на Съюза на народните читалища по
случай 160 години Общонародно читалищно дело
СЪЮЗЪТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
ОБЯВЯВА
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС
„КЪМ РОДИНАТА”,
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ПОСВЕТЕН НА
160 ГОДИНИ ОБЩОНАРОДНО
ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО
С подкрепата на
г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/.
Конкурсът е за млади автори до 30 години.
Всеки автор има право да участва с три поетични творби. Текстовете се изпращат в три екземпляра на адрес: София – 1000
п. к. 71 в срок до 1 октомври 2016 г.
Резултатите ще се обявят в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември.
1. Награден фонд
Първа награда - 500 лв.
статуетка „Пегас” и грамота Скулптор: Венелин Петров
Втора награда - 400 лв.
статуетка и грамота
Трета награда - 300 лв.
статуетка и грамота
2. Отпечатване НА НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ в сп. „Пламък”
Председател на журито Георги Константинов
Авторите да пишат трите си имена, координати за връзка - адрес,
тел., E-mail.
√ Kампания “Бъди българин”
Град Шабла бе вторият град, в който председателят на Съюза на народните читалища Николай Дойнов връчи портрет на
национален герой като част от кампанията “Бъди българин”. Тъй като 2 юни е Празник на града по традиция от близо 35
години, Николай Дойнов връчи на кмета на Община Шабла г-н Мариян Жечев портрета на Христо Ботев - гениален поет и
революционер.
Кампанията “Бъди българин” стартира през месец юли от град Каварна и има за цел във всяка една българска институция
- община, училище, читалище - да има портрет на видните ни личности-революционери, който да напомня за святото им
и народополезно дело.
Портретът на Христо Ботев е дело на художниците В. Петров и Лили Петрова и е на база на най-известната снимка на поетареволюционер.
На връчването присъстваха председателят на общинския съвет в Шабла д-р Йорданка Стоева, координаторът на АИКБ в
региона Димитър Арнаудов, главният редактор на “Читалищен вестник” Анита Тарасевич, както и други гости.
Десетокласничката Луиза Карамилева рецитира стихотворението “Обесването на Васил Левски” - едно от най-великите
стихотворения на гения-революционер.
Стандарт
√ Депутати свалят банковите такси (ОБЗОР)
Работодателите искат да се премахне сливането на празници.
Икономическата комисия вика БНБ на среща след писмо от бизнеса.
15-та поред дискусия от кампанията "Да! На българските региони!", организирана от в."Стандарт" и КРИБ, се проведе в
Троян. В нея участие взеха над 40 представители на местната власт и структуроопределящи предприятия.
Парламентарната икономическа комисия е поканила на среща ръководството на БНБ, за да обсъдят проблема с
многобройните такси, които събират търговските банки. Това съобщи председателят на икономическата комисия в
народното събрание Петър Кънев пред бизнеса в Троян.
Целта на форума "ДА! На българските региони - ТРОЯН", организиран от "Стандарт" и КРИБ бе да се състави план за
икономически растеж, привличане на чужди инвестиции и решаване на проблема с младежката безработица. "Стандарт"
събра на една маса изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" Румен Порожанов, зам.-директорката на Българска
агенция за инвестиции Маджиде Ахмедова, главният редактор на в. "Стандарт" Славка Бозукова, председателя на
икономическата комисия в парламента Петър Кънев, зам.-председателя на комисията по култура Ирена Соколова,
народните представители от ГЕРБ Георг Георгиев и Иван Миховски, за да обсъдят заедно с компании от региона
възможностите за икономическото развитие на Троян. Дискусията е петнадесетата по ред от националната кампания на в.
"Стандарт" и КРИБ "ДА! На българската икономика".
Всяка банка си е въвела различни такси и трябва да намерим начин как те да бъдат ограничени, заяви Петър Кънев. По
думите му проблемът е голям за българския бизнес, за всяко нещо трябва да плащаме, дори и ако нямаме дълг към банката
ни искат такса за изваждане на удостоверение за това, каза Кънев и цитира, че в същото време търговските банки се хвалят
с печалба от над милиард лева за първото полугодие на годината.
Ще забраним арбитражните съдилища да отсъждат дела между физически лица и фирми, съобщи още Кънев и допълни,
че се подготвя законодателна поправка за решаването на проблема. В момента масово дружества като топлофикациите
съдят своите битови абонати без хората изобщо да знаят.
В помощ на бизнеса парламентарната икономическа комисия ще дискутира с КЕВР и намаляване на пречките за свързване
с националната електрическа мрежа. Друга инициатива на икономическата комисия е да се намалят административните
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пречки за малките и средни предприятия и най-вече за микропредприятията. Над 70 % от фирмите в България са
микропредприятия с персонал до 9 души. Това е гръбнакът на икономиката и трябва да се предприемат мерки за
намаляване на административната тежест за тях, посочи Петър Кънев.
Според него бизнесът е обрасъл с безумни изисквания като например само за охрана на труда фирмите трябва да
поддържат 28 различни вида документи. Петър Кънев припомни, че вече са премахнати някои от бумагите, които трябва
да поддържат малките фирми като например графици за планиране на отпуските, облекчения в счетоводството, както и
забраната на работодатели да освобождават работници, изпълнили условията за пенсиониране.
Една от следващите мерки, за която настоява бизнесът, е да се премахне сливането на празничните дни с уикенда, при
което се получават няколкодневни почивки. Това за туристическия бранш е добре, но туризмът е само 8 % от останалия
бизнес, за който сливането на празниците е голям проблем, заяви Петър Кънев. Само преди няколко дни четирите
работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ - са изпратили протестно писмо до парламента с искане да се
преустанови практиката Министерски съвет да обединява официални празници на държавата с почивните дни в събота
и неделя и по този начин да се получават по няколко поредни почивни дни. Тази година през май например е имало 18
работни дни и 14 почивни, са посочили работодателските организации.
Законът за професионалното образование позволява разкриването на паралелки според желанията н аместния бизнес.
Така депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, член на образователната комисия в НС, отговори на предприеманите от Троян,
които се оплакаха от недостиг на кадри. Компаниите пък могат да правят учебни кабинети и сами да подготвят кадрите си,
допълни Ирена Соколова. Много от младите хора не са мотивирани за работят, трябва да ги стимулираме да бъдат
предприемачи и да инвестират в себе си, заключи Георгиев.
Ремонтират пътя Лесидрен-Голяма Железна
Третокласният път 402 Лесидрен-Голяма Железна е сред приоритетните за ремонт през следващата година. С тази новина
инж. Георги Златев, шеф на дирекция "Поддръжка на пътната инфраструктура" в АПИ зарадва бизнеса в Троян. За догодина
е заложено и изготвянето на технически проект за ремонт на пътя при изхода от Троян, но финансиране за него ще бъде
предвидено в следващи години. Възможно е да се актуализира и проектът за изграждане на пътя при входа на Троян, който
отлежава от 2006 г. Проблем с отчуждителните процедури до момента е причината околовръстният път да не бъде
реализиран.
По инициатива на в. "Стандарт" в най-скоро време ще има втора работнасрещу между АПИ, община Троян и областната
управа в Ловеч, за да се намерят решения за най-наболелите пътни проблеми на града и областта.
Предстои и среща с експерти на Българската агенция за инвестициите и община Троян, на която да се очертаят свободни
терени за развитие на индустриални зони и привличане на инвеститори в тях. Това заяви Меджиде Ахмедова, зам.председател на Българската агенция за инвестиции. Троян вече има два проекта за развитие на две бизнес зони в града Северна и Южна.
12 месеца трасе през Беклемето иска бизнесът
Проходът Троян-Кърнаре, известен още като Беклемето, да бъде поддържан проходим през цялата година настояха
фирмите от Троян. В момента заради затварянето на прохода през зимата бизнесът е принуден да използва алтернативни
маршрути, които оскъпяват транспорта.
Алтернативният маршрут, който използваме, когато проходът е затворен, минава през София. Това струва по 500 лв. на
курс и повишава себестойността на продукцията с повече от 10 %, каза Николай Малчев, мебелна фирма КООП "Обнова".
Поддържането на прохода през зимата не е икономически изгодно, отговори обаче инж. Георги Златев, шеф на дирекция
"Поддръжка на пътната инфраструктура" в АПИ. От техническа гледна точка не е целесъобразен този разход.
Метеорологичната обстановка в района се променя за минути, видимостта става толкова ниска, че се застрашава както
движението на шофьорите, така и подръжката с техника от наша страна, посочи инж. Златев. Според него няма друг
вариант, освен от средата на ноември до пролетта движението през прохода на бъде ограничено.
Мила Кисьова
Ирена Соколова: Направете общ маршрут с Ловеч, Тетевен, Априлци
Прочутата Дикова къща става център на занаятите
Община Троян да обвърже възможностите за туризъм със съседни общини като Априлци, Тетевен и Ловеч предложи по
време на дискусията "Да! на българските региони" Ирена Соколова, зам.-председател на комисията по култура и медии.
По този начин според нея регионът ще стане по-атрактивен и ще съживи "остарялата слава на Троян". Възможностите за
туризъм на територията на общината не са остойностени подобаващо. Самият град като туристически продукт е
неразработен, смята Соколова. Троян може да привлича туристи като град на старите майстори, екологичната храна и
интимната атмосфера, което в момента не може да бъде усетено от посетителите на града, посочи депутатката от ГЕРБ. Тя
призова местната власт и бизнеса да покажат по-явно гордостите на Троян. Големи възможности има за популяризиране
на троянската керамика. Трябва да се брандират и туристическите маршрути, защото в областта не е само Троянският
манастир, а туристите трябва да знаят и кои са другите манастири, които могат да посетят. Ако се чувствате като забравен
регион, това е защото и вие сами сте го забравили, обърна се към участниците в дискусията Ирена Соколова.
Прочутата Дикова къща да бъде превърната в Център на занаятите предвижда проект на местната задруга на майсторите
на художествени занаяти, стана ясно по време на дискусията. Идеята е в Диковата къща посетителите да бъдат обучавани
и на различни занаяти. А също така занаятите да се превърнат в професия за различни хора в неравностойно положение
от общината, заяви Надежда Христова, председател на задругата на майсторите. Местният музей на занаятите, който е
единствен в страната, пък е кандидатствал с проект за реконструкция и обновление по програмата за селските райони и
вече е получил и одобрението на Националния институт по културно наследство.
Връщат блясъка на скита "Св. Никола"
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Скитът "Св. Никола" над Троянския манастир скоро ще бъде ремонтиран. Това съобщи са дискусията игуменът на светата
обител Велички епископ Сионий.
Вече е получено одобрение за финансиране от фонд "Земеделие" на възстановяването на скита (малък манастир), който
е част от Троянския манастир. Финансиране по програмата за развитие на селските райони предстои да получи и самият
ставропигиален манастир за ремонтиране на западното крило. В момента дядо Сионий е предприел мащабна ремонтна
дейност. Реконструират се западното крило на светата обител, където се намират скривалището на Васил Левски и музеят
на Апостола. Вече е приключил ремонтът на покрива на църквата,в момента се реставрират уникалните стенописи в храма.
"Калинел": Премахнете пазара на болнични
Кодексът на труда не позволява да се учолнява за некадърност, заяви Марин Радевски
Проблемът с фалшивите болнични листове, които също пречат на нормалната работа на предприятията у нас, поставиха
голените компании по време на дискусията на "Стандарт". "Негласна тайна е, че има пазар на болнични", посочи Марин
Радевски, собствник на най-големия инвеститор в Троян - текстилната компания "Калинел". В нея работят над 1500 души.
Той посочи пример за свои служители, които били уволнени след като всеки месец си взимали по 5 дни болнични, а във
Фейсбук пускали снимки, с които се хвалят за поредната си почивка. Уволних и техния ръководител, допуснал 14 месеца
по ред тези хора да излизат в болнични, заяви Радевски. Той апелира властите да вземат мерки за прекратяване на
фалшивите болнични и за премахването на задължението работодателят да плаща първите 3 дни от отпуска по болест на
работниците си. Защо трябва да се плащат първите 3 дни болнични от работодателя, след като той плаща осигуровките на
своите работници, попита Радевски участващите във форума народни представители. И призова за поправка в трудовия
кодекс. Бизнесменът настоя още да се премахне и невъзможността по сегашния Кодекс на труда да бъдат уволнявани
работници по некадърност. Всички уволнения до момента се атакуват в съда, където по презумпция решенията винаги са
в полза на работника, посочи Радевски.
Имаме проблем с достъпа до дървесина
Николай Малчев, мебелна фирма КООП "Обнова"
Като мебелна компания имаме голям проблем с достъпа до дървесина. Държавният контрол в тази сфера не е достатъчен
и фирми, които са се доказали в годините като голям и надежден потребител на дървесина, нямат никаква гаранция, че
ще успеят да се снабдят на търговете с необходимата суровина. При достъпа на дървесина в момента властва див пазарен
принцип. Дърводобивът у нас е оставен на фирми, които нямат нищо общо с този бизнес. Аз съм партньор на ИКЕА, но не
зная всяка следваща година с колко кубика дървесина ще разполагам. Защото всяка година трябва да се явявам на търг
сякаш започвам от нулата.
Помагаме на малките градове с голям потенциал
Славка Бозукова, главен редактор на в. "Стандарт"
Градове като Троян - малки, но с голям икономически потенциал, се нуждат от помещта и на държавата, и на обществото,
и на медиите. Троян има уникален икономически и социален профил. Безработицата тук е 5,4% - на практика я няма.
Защото в града работят над 1600 фирми. Това е 30,5% от предприятията в цялата област Ловеч. Но въпреки това проблем
има и той е с младежката безработица. 12-те училища не подготвят кадрите, от които има нужад бизнесът. А младите
квалифицирани хора бягат към големите градове заради по-високи заплати и перспективи за развитие.
Това е първата дискусия, която правим в областта. Ще търсим решение на проблемите на още един форум, който ще
направим до края на годината в областния град Ловеч.
Пловдив Утре
√ Областният управител сформира работна група за бизнес партньорство със Санкт Петербург
Областният управител Здравко Димитров посрещна двама представители Комитет по промишлена политика и иновации
към правителството на Санкт Петербург.
Посещението на Алексей Василиев - зам.-председател на Комитета и Сергей Николаев- началник отдел Развитие на
външно-търговската дейност е продължение на двустранните диалози, чието успешно начало поставиха вицегубернаторът на Санкт Петербург Сергей Николаевич Мовчан и областният управител Здравко Димитров.
Г-н Мовчан посети Пловдив в началото на месец март и беше съпроводен от председателя на Комитета по развитие на
предприемачеството в Санкт Петербург, председателя на Комитета по промишлена политика и иновации, водещи
специалисти на отдела за управление на международното сътрудничество и връзки със страните от Централна и Южна
Европа, представители на бизнес организации и предприятия в Санкт Петербург.
По време на тридневното си посещение в България Алексей Василиев и Сергей Николаев имаха възможността да посетят
Международен панаир Пловдив, да се срещнат с представители на държавни и общински структури, бизнесмени,
ръководители на предприятия от Пловдивска област.
Областният управител Здравко Димитров прие делегацията от правителството на Санкт Петербург в заседателната зала на
Областна администрация - Пловдив и председателства изключително ползотворна среща с представители на пловдивски
организации, университети, клъстери, Търговско-промишлена камара Пловдив и бизнеса.
По идея на двете страни в Пловдив се сформира работна група, която ще контактува с работна група от правителството на
Санкт Петербург. Групата ще включва представители на различните браншове и ще бъде под егидата на областния
управител Здравко Димитров. Двете работни групи ще събират и предоставят подробна информация за възможностите за
бизнес в Санкт Петербург и Пловдив.
На срещата стана ясно, че има сериозен интерес от страна не само на бизнеса към партньорски взаимоотношения с фирми
от Санкт Петербург. Представителите на висшите учебни заведения проявиха интерес към по-тясното сътрудничество,
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създаването и развитието на партньорски проекти. Такива намерения изказаха и представителите от туристическия бранш,
културната сфера, винопроизводството и хранителната промишленост, изследванията и научно-техническото развитие,
медицината.
Първата инициатива, за която се договориха участниците в срещата беше провеждането на уеб конференция. В нея ще
участват представители на фирми от IT сектора, които ще обсъдят интересите и възможностите за взаимодействие.
Следващите интерактивни срещи ще бъдат планирани по различните направления ще срещнат руски предприемачи с
представителни на българския бизнес.
Всички участници в срещата бяха единодушни, че след двустранните посещения на г-н Мовчан и г-н Димитров е даден нов
тласък в партньорските взаимоотношения между Санкт Петербург и Пловдивска област и вече са набелязани конкретни
стъпки за общи действия.
Ето имената на гостите от българска страна, участвали в срещата. Те ще бъдат част от работната група за партньорство с
Комитета по промишлена политика на Санкт Петербург:
1. доц. д-р Светла Янчева - Заместник-ректор на Аграрен Университет – Пловдив;
2. проф. д-р инж. Въльо Николов - Директор на Филиал Пловдив на Технически Университет – София;
3. проф. д-р Димитър Димитров - Ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив;
4. проф. дин Асен Конарев - Представител на Висше училище по сигурност и икономика - гр. Пловдив;
5. Доц. Д-р Надя Петрова Чернева - Заместник-декан на Филологическия факултет и директор на Центъра за руски език и
култура към Пловдивския университет;
6. д-р Йорданка Николова Алексиева - Заместник-ректор по международна интеграция и повишаване на квалификацията,
Университет по хранителни технологии;
7. проф. д-р Даниела Дженева - Заместник-ректор по художествено-творческата дейност, Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство – Пловдив;
8. Лилия Бабакова - Експерт УЧР, координатор и административен секретар на Клъстер информационни и комуникационни
технологии – Пловдив;
9. Ангел Хронев - Изпълнителен директор на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив;
10. Веселина Велчева - Регионален представител на Изпълнителната агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес за
област Пловдив, Пазарджик и Смолян;
11. Владимир Зайков - Оперативен директор на Тракия Икономическа Зона АД;
12. Боян Рашков Сугарев - Експерт в Асоциация на индустриалния капитал в България, член на Съвета на директорите
на Тех Парк Оптела АД;
13. Йорданка Апостолова Кляшева - Председател на Стопанска асоциация – Пловдив;
14. Стойо Белев Карагенски - Заместник-кмет на Община Карлово;
15. Драгомир Кънев - Старши експерт в отдел "Бизнес развитие и Международно сътрудничество", община Пловдив;
16. Мария Станчева Вълканова - Заместник-кмет на община Асеновград;
17. Людмила Михайлова - началник на отдел "Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейности", община Хисаря;
18. Любозар Иванов Фратев - Областен представител на Българо-руската търговско промишлена палата за област Пловдив
и председател на сдружение "Тракийски туристически район";
19. Радост Иванова - Заместник-директор търговска дейност и продукция на Общинска фондация "Пловдив 2019";
20. Магдалена Герева - Главен експерт Община Пловдив, отдел Култура;
21. Елза Маркова - Председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в Пловдив;
22. Делчо Царев - представител на КРИБ, изпълнителен директор на фирма "Сторм Инженеринг";
23. Доц. д-р Ивайло Старибратов - Директор на ОМГ "Академик Кирил Попов";
24. Инж. Васил Динков - Помощник-ректор АСК, Медицински университет – Пловдив;
25. Велизар Петров - Изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки
и средни предприятия – Пловдив;
26. Александър Тонков - член на УС на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия – Пловдив;
27. Димитър Кючуков - управител Винарска изба Вила Винифера Брестовица.

Важни обществено-икономически и политически теми
Радио София
√ Екипи на Агенцията по заетостта започват срещи с ключови работодатели в столицата
Mобилни екипи на Агенцията по заетостта започват срещи с ключови работодатели в столицата в рамките на нова услуга,
която ще предоставя агенцията от този месец.
Пред Радио София Ани Каназирска, професионален трудов посредник в Регионалната служба по заетостта в столицата,
обясни, че тази специализирана услуга е свързана с посредничество за набиране на персонал за структуроопределящи,
крупни работодатели от региона.
"Вече има създаден мобилен екип към дирекция "Регионална служба по заетостта" в София, който има за цел да осъществи
контакт с тези работодатели и да работим съвместно. В момента проектът стартира само за София и Пловдив", каза
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Каназирска и добави, че ще се имат предвид работодатели, които обявяват много свободни места в Агенцията по заетостта
и наемат хора.
Към месец август равнището на безработица в град София е 3,79%, като в София-град, област София и област Перник броят
на безработните е 31 хиляди и 642 души.
24 Часа
√ "Файненшъл таймс" за Пловдив: Този град преобръща съдбата си
Едно от най-престижните международни издания "Файненшъл таймс" публикува голям материал, посветен на Пловдив,
цитиран от "Трафикнюз".
В статията се обръща голямо внимание върху бурното индустриално развитие на региона, както и богатото културноисторическо наследство на града под тепетата.
В пловдивските топли, летни вечери децата шумно се плацикат на фонтаните на преобразения градски парк. Млади
техноентусиасти се събират в Hackafe център за изучаване на информационни технологии, намиращ се в историческия
център на града.
Вторият по големина български град е с население от 350 000 жители и богата културна история, като се радва на
дългоочакваното си възраждане. Георги Стоев, местен икономист, изчислява, че общият доход от чуждестранни и родни
инвеститори на пловдивските фирми от 2011 година насам е €4 милиарда. Аналитикът допълва, че този ренесанс показва
постижението на местните бизнесмени и служители, след като се подобри и националната увереност на предприемачите.
Също така помага фактът, че представата за "дивия запад" на държавата е избледнял след приемането й в ЕС , което
насърчава инвеститорите да изследват потенциала на обеднелите ъгълчета на страната.
В гореспоменатите постижения се включва и драстичното
намаляване на нивото на безработица в региона, което в момента
е 4,9 процента, като за цялата страна цифрата е 8,1 процента.
Наблюдава се развитието на сектори като логистиката,
автомобилни части и софтуер, обслужващи световния пазар.
Възстановяването на Пловдив е поразително, сравнено с
положението на Гърция, поразена от упадък.
Въпреки, че гръцките инвеститори се оттеглиха от българските
банкови дела и проекти за недвижими имоти след
задълбочаването на собствената им държавна криза, някои гръцки
търговци се възползват и местят седалището си в България, където данъчните ставки за корпоративни и лични доходи са
10 процента, най–ниските в целия Европейски съюз.
"Отписахме Пловдив като ниско технологичен производителен център без особени шансове за модернизация", казва бивш
гръцки разработчик за недвижими имоти, вече консултант в българската столица.
Стефан Стоянов, заместник-кмет по инвестициите в Пловдив посочва, че катализаторът за растеж не е било само
приемането на България в ЕС през 2007, но и "нов кооперативен подход на местното правителство". Девет области в
региона се отказаха от съревноваването за инвеститори и обединиха усилията си с родни бизнесмени за производство и
складови бази в шест индустриални зони – днес популярна като Тракия икономична зона.
Пламен Панчев, съосновател на Сиенит Холдингс - местна компания за строителство, е бил първият инициатор, сключил
значителни договори за излезли от употреба стопански земи около града и създаването на гише за подпомагане на
потенциални инвеститори.
"Когато индустрията започна да пропада, хората не обработваха земята си, всички млади емигрираха да търсят работа в
чужбина. Но аз и партньорът ми бяхме убедени, че Пловдив има бъдеще", споделя Пачев.
"Привлякохме някои водещи европейски бизнес гиганти, особено от Централна Европа", изтъква бизнесменът като
посочва компании като АBB - швейцарската инженерна група, Kaufland - немската верига хипермаркети, и групата за
логистика DB Schenker.
"Тук има база за талант, имаме достъп до умели инженери, експерти по качествения контрол, специалисти по логистика."
казва Томи Вер Елст, генерален мениджър на България на Sensata Technologies, американска компания, която изработва
високотемпературни сензори за европейската автомобилна индустрия.
"Пазарът на труда става все по-съревнователен"
Стефан Стоянов е завел търсенето на квалифицирани работници чак до Украйна, дом на 250 000 българи в южните
покрайнини на страната. "Мислим, че има голям шанс да накараме хората да се върнат в държавата на корените им,
имайки предвид ситуацията там", казва Стоянов.
Фондовете на ЕС са подпомогнали с подобряването на пловдивския център, построен върху богатия римски град
Филипопол. Музеи и арт галерии биват преправяни - през 2019 градът ще постигне дългосрочната си амбиция – да служи
като Европейската столица на културата.
Въпреки това Павел Езекиев, партньор в Neveq Capital, фонд за рисков капитал, предупреждава, че съревнованието за
привличането на високотехнологични инвеститори се повишава с бързо темпо, особено в Югоизточна Европа. В България
други регионални центрове като Варна и Велико Търново се заглеждат по успеха на Пловдив.
"Местното управление заслужава уважение за агресивния си подход, но не е лесно да се привлекат висококачествени
инвеститори" казва Езекиев.
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Frog news
√ МВР - черната дупка за пари
Черна дупка за пари ли е МВР? Най-голямото министерство, с най-тлъстите бюджети от години насам, изпитва огромни
финансови проблеми, като не може да осигури на служителите си пари за дрехи, обезщетения за извънреден труд и
нормални условия за работа. Как става така, че за последните години парите за мегаведомството растат непрекъснато,
докато служителите му намаляват, но парите никога не стигат. През януари 2015 г., излагайки идеите си за реформа в МВР,
вътрешният министър Веселин Вучков обяви, че броят на реално работещите служители в МВР е намалял с близо 10 000
души през последните пет години.
Официалните цифри говорят същото. През 2010 г. в МВР реално са работили 56 441 души с бюджет от 1,039 млрд. лв. Към
31 май 2016 г. щатът на министерството е 49 779, като от тях незаетите бройки са 6949 или 12,7%. Бюджетът на МВР за 2016
г. е 1,127 млрд. лв. И пак не стига за нищо.
Доскоро вътрешният министър Румяна Бъчварова не бе подписала заповедта за изплащане на парите за дрехи на
работещите в системата на МВР. За разлика от други ведомства като ДАНС, Министерство на правосъдието и армията,
където работещите там отдавна са си ги взели. И до момента парите не са изплатени. Вероятно се изчаква започването на
предизборната кампания.
Същевременно полицаите изнемогват на улицата, не достигат хора, бензин. За сравнение, едно от най-натоварените
полицейски управления в София-Шесто РУП, може да си позволи да извади през нощта едва три патрулни автомобила с
по-двама полицаи или общо шест души. При това колите, силно амортизирани и стари, имат жалките 7 литра бензин. Да
припомним, че Шесто РПУ отговаря за квартали като Бояна, Драгалевци, Симеоново и Овча купел. На 15 полицаи се пада
по една бронежилетка.
Това прави работата на полицията абсолютно невъзможна. Същото трагично положение е и в останалите полицейски
управления не само в София, но и в страната. Няма пари за нови униформи на полицаите, няма пари за нови автомобили,
няма пари за консумативи. Дори работещите в самото МВР си купуват сами столове, бюра, компютри и дори със собствени
средства правят ремонти на кабинетите си.
За какво се харчат парите на министерството тогава? Отговорът е стандартен - увеличен миграционен натиск, разходи за
охрана на границата, командироване на служители и т.н. Но натискът реално започна в края на 2013 г., а преди това? Как
може министерството ни с най-голям бюджет и непрекъснато намаляващи служители, което същевременно генерира
приходи от различни такси и услуги, които извършва, винаги в края на годината да е "червено" и бюджетът му да се
актуализира с нови и нови пари?
През 2010 г. Сметната палата прави одит на МВР и конститира, че реално 83% от бюджета отива за заплати, осигурителни
вноски, други възнаграждения и плащания. Като само през 2009 г. са извършени 44 корекции на бюджета на вътрешното
министерство от страна на Министерство на финансите при положение, че МВР е получило и 127 млн. лв. собствени
приходи.
Седем години по-късно картината е абсолютно същата. Министрите идват и си отиват, но системата си е все една и съща и
нищо не се е променило.
Според официалния финансов отчет на МВР за 2015 г. приходите, включително помощи и дарения на МВР са 170 млн. лв,
а разходите над 1,031 млрд. лв. Основното перо в графа разход си остават заплатите - над 935 млн. лв. са заплати и
обезщетения. 12 млн. лв са капиталовите разходи.
Най-много пари МВР е събрало от държавни такси - 94 289 778 лв., следвани от приходите и доходите от собственост, над
49 млн. лв. и накрая доходите от глоби - над 42 млн.лв. Въпреки това министерството е успяло да натрупа неразплатени
задължения в размер на 9 492 962 лв. Като в сумата влизат задълженията към доставчици за хранителните продукти и
табели за регистрация на МПС в размер на 112 400 лв. Де е Киро, на кирия?
Това е за миналата година, очаква се тази да е същото, при продължаващо свиване на щата на МВР и масово напускане на
служители. Къде са парите тогава? Отговор никой не може да даде. Или са само "на хартия", или се харчат неправомерно,
което означава, че МВР не се управлява добре. Вероятно е второто. Опитите за някаква реформа и облекчаване на
бюджета, с намаляване на разходите за обезщетения и компенсации, бяха порязани наскоро от управляващите от ГЕРБ
при гласуването на второ четене на поправките в Закона за МВР. Управляващите се уплашиха от полицейски протести по
време на изборите. Така МВР ще си остане най-големият работодател в държавата, но и черна дупка за пари, която ще
пълним ние, данъкоплатците.
Капитал
√ Есенният панаир в Пловдив се обръща към стартиращи компании
Международният технически панаир в Пловдив преформатира своя профил в посока роботи, върхови технологии,
дигитализация, комуникации и 3D виртуална реалност. Това каза при откриване на изложението Иван Соколов,
председател на съвета на директорите на "Международен панаир Пловдив". За целта палата №10 е предоставена на
фирми от изложението "Робохайтех", включително и за стартиращи компании.
Според проф. Димо Зафиров от Института за космически изследвания и технологии към БАН през 2010 г. в страната ни е
имало само две стартиращи компании, които са се занимавали с дрони, сега годишно се създават по около 20 нови
компании, а към 2020 г. стартиращите компании ще бъдат по 30-35 годишно. Най-голям е относителният дял на новите
фирми, които се занимават с фото- и видеозаснемане, където стартовият капитал не надхвърля 3000 до 5000 лева.
Завръщането
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Тенденцията обаче е в страната ни да се завръщат специалисти, които са завършили и работили в ЕС в областта на високите
технологии за дрони, и те именно създават собствени фирми, с които искат да стъпят на българския и на международните
пазари. Прогнозата на професор Зафиров е, че в България инвестициите ще бъдат насочени на първо време към
асемблиране на дрони, с които да се наблюдават рискови явления за жителите на определен район. Става дума за
инвестиции в размер на не повече от 30 000 - 50 000 лева на година, осигурени от програми като "Наука и образование за
интелигентен растеж" и "Иновации и конкурентоспособност". Перспективни за стартиращия бизнес с безпилотни
летателни апарати са софтуерни платформи, с които да се обработват резултатите от наблюденията от въздуха.
Кои са участниците
Сред участниците в изложението са д-р Александър Кандиларов и Иван Найденов. През годината те регистрират
"Неоптерикс", която събира и доставя информация чрез дистанционно пилотирани апарати.
"За създаването на фирмата и за закупуване на летателна техника ще използваме лични средства, мои спестявания от
работата ми в Норвегия, където доставях данни за нефтени компании", обяснява Кандиларов. Освен знанията си включва
и летателните умения на Иван Найденов - офицер от резерва, който има армейски опит в работа с дрони. "Като стартов
капитал ще ни бъдат необходими минимум 50 000 евро за закупуване на един или два професионални дрона", счита
Кандиларов. Решил е в началото да инвестира собствени средства, но когато бизнесът се разрасне, ще премине към
търсене на привлечен капитал. Първите контакти и очакваните първи договори за работа на "Неоптерикс" са с големи
компании, които притежават земя и я обработват.
"Ню тех лаб" е сред другите участници. Тя е регистрирана в Пловдив и разработва автономни летателни апарати и
наземната станция за управлението, оборудването и софтуера. Компанията е регистрирана през 2014 г. и има четирима
съдружници Димитър Попов, Николай Попов, Кирил Димитров, Румен Димитров. Главният конструктор е Румен Димитров,
който има дълъг опит в създаването на летателни апарати. Те работят изцяло със собствени средства.
"Завърших висшето си образование в Мюнхен, после работих в автомобилната индустрия, като участвах в екип, който
разработваше адаптивни асистенти за автомобилите Audi", разказва Кирил Димитров. Този опит прилага и в летателните
апарати, които създават. "Ню тех лаб" има ниски разходи за развойна дейност, така че очаквам продуктът ни да бъде на
много конкурентна цена. Наша цел са бизнеси, а не крайни клиенти, създаваме автономни системи, които да се използват
в цели отрасли", обяснява Димитров.
На изложението компанията показва няколко безпилотни самолета, най-големият от които е 3-метров планер. Той би
могъл да служи дори за охрана на границите. Кирил Димитров прогнозира, че компанията му ще осъществи първите
продажби през 2017 г. Това ще бъде 3-метров планер, който превъзхожда масовите дрони - квадрокоптерите, с това, че
стои във въздуха 4 часа, а те до 40 - 50 минути.
Информационна агенция "Фокус"
√ Благоевград: 1 179 безработни лица са постъпили на работа в областта през изминалия месец
Благоевград. 1 179 безработни лица са постъпили на работа в област Благоевград през изминалия месец. Това каза пред
Радио "Фокус" - Пирин Станислава Поповска, директор на "Регионална служба по заетостта" – Благоевград. По думите й от
тях 889 са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда в областта. "На завените 996 свободни места на
първичния трудов пазар, от които 519 са заявени от работодатели в частния сектор, трудовите посредници са осигурили
заетост на 557 лица. Най-много са заявени работни места в сектор преработвателна промишленост – 301, следва сектор
образование – 188, в сектор хотелиерство и ресторантьорство пък заявените места бяха 85", каза още Станислава Поповска.
Тя добави, че свободни работни места е имало още в сектор търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети – 108, в
сектор професионална дейност и научни изследвания – 64, в сектор административни и спомагателни дейности 63. "През
отчетения период са заявени и 44 работни места в сектор строителство, в сектор държавно управление – 15, в сектор
операции с недвижими имоти – 13 и в сектор селско, горско и рибно стопанство - 11", добави директорът на дирекцията.
Станислава Поповска отбеляза, че през месец септември по различни програми и мерки за заетост, съгласно Националния
план за действие по заетостта са работили 678 лица от които по програми 595 и по мерки за заетост и обучени – 83.
Ливия НИНОВА
√ Кюстендил: Обща трудова борса ще се проведе в града на 29 септември
Кюстендил. Обща трудова борса ще се проведе в Кюстендил на 29 септември. Това каза пред Радио "Фокус" - Пирин
Станислава Поповска, директор на "Регионална служба по заетостта" – Благоевград. "Тя ще бъде проведена в залата на
читалище "Братство" от 11.00 часа, като по предварителна информация вече 14 работодатели са потвърдили своето
участие", каза още Поповска. Тя прибави, че на самата борса се очаква да бъдат обявени около 100 свободни работни
места в сферата на услугите, хотелиерството и ресторантьорството, строителството, шивашката промишленост и мебелното
производство. Тя добави, че организирането на подобни борси не е новост, като от дирекцията периодично провеждат
такива инициативи в различни градове от Област Благоевград и Кюстендил.
Монт Прес
√ Безработни срещнаха потенциални работодатели
Поредна трудова борса се състоя в Монтана. Тя бе организирана от Бюрото по труда. Целта бе хората без препитание да
контактуват директно с потенциални работодатели.
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На форума участваха 17 фирми от региона, които обявиха общо 32 работни места. Предложенията от работодателите бяха
от различни професионални категории. Обявените работни места са за кредитен консултант, електромонтьор промишлено
оборудване, механик промишлено оборудване, технически секретар, майстор производство на хлебни изделия,
помощник-брокер, машинен оператор дървообработване, работник строителство, охранител, продавач-консултант,
специалист ТРЗ, ветеринарен техник, електротехник поддръжка сгради, офис-асистент, шивач, чистач, общ работник и др.
Част от работодателите извършиха подбор по действащи техни заявки, подадени в ДБТ, за свободни работни места.
Участие взе представител на Младежки информационно-консултантски център. Областен военен отдел Монтана набра
кандидатури за военнослужещи. Представители на Кариерен център към Дирекция "Регионална служба по заетостта"
Монтана консултираха лица по отношение на кариерното им развитие.
Борсата бе посетена от 90 търсещи работа лица от района, обслужван от Дирекция "Бюро по труда" Монтана.
Работодателите проявиха интерес към кандидатурите на значителен брой търсещи работа лица. Организаторите се
надяват срещата да е помогнала на безработните да се информират и да намерят препитанието си възможно най-скоро.

Novini bg
√ Медиатори мотивират безработните младежи в около 83 общини
Решаването на проблема с младежката заетост изисква усилия за насърчаване на талантите и за преодоляване на липсата
на подходящи знания и умения. У нас в около 83 общини се разчита на трудови медиатори, които да стимулират младите
на работят. Това стана ясно от изказването на зам.-министърът на социалните работи Даница Сачева по време на
конференция на Съюза на Средиземноморието по въпросите на труда и заетостта в Аман, Йордания.
"Младежката заетост е политическа задача, която изисква всеобхватен и визионерски подход, основан на доказателства.
Политическите усилия за решаването на този проблем трябва да са насочени едновременно към насърчаването на таланта
и към преодоляването на липсата на подходящи знания и умения, трябва да са както за младите хора, така и в подкрепа
на работодателите", обясни зам.-министърът.
По думите й предизвикателствата пред държавите са големи и трябва да се търси стабилността, като същевременно
запазим свободата на мобилността. Сачева обърна внимание, че в световен план през 2025 г. 75% от работната сила ще се
състои от хора, родени в периода 1982-2004г.
"Около 65% от децата, които днес получават началното си образование, ще работят професии, които днес не съществуват.
Не трябва да забравяме и поколенията деца жертви на военни конфликти и бежански кризи, които не трябва да остават в
опасната зона на неграмотността и липсата на умения за работа", посочи още тя.
Участниците в конференцията обсъдиха ключовите предизвикателства пред пазара на труда в Средиземноморския регион.
Акцент в програмата бяха темите за необходимостта от създаване на повече работни места с добри условия на труд.
Подчертана беше нуждата от активен социален диалог между правителствата, работодателите и синдикатите за вземането
на навременни и адекватни решения за борба с бедността и неформалната заетост и за създаване на условия за
икономически растеж и лоялна конкуренция. Трудовата заетост на младите хора, недостигът на квалифицирана работна
ръка със знания и умения, от които съвременния бизнес има нужда, също бяха сред основните теми. Обсъдени бяха и
ефектите от бежанската криза и икономическата имиграция върху трудовия пазар в Европа и страните от
Средиземноморския регион.
Информационен портал за неправителствените организации
√ Лагер за иновации в Габрово – ще те вдъхнови
Какво е общото между архитект с интереси в областта на културното наследство, доцент-доктор по предприемачество,
стоматолог, заместник-министър в Министерството на околната среда и водите, магистър по политически науки, доктор
по компютърни технологии, икономист в Института за пазарна икономика, консултант и фасилитатор по иновации и
експерт в сферата на софтуера за роботи?
Всички те са част от регистриралите се участници в Лагер за иновации, който ще се проведе от 1 до 3 октомври в Габрово.
Събитието се осъществява по инициатива на президента Росен Плевнелиев и председателя на Комитета на регионите на
ЕС Марку Маркула и с подкрепата на Областен информационен център – Габрово и евродепутатите Ева Паунова и Андрей
Новаков.
Трима белгийци, австриец и италианец ще бъдат сред чуждестранните участници в Лагера за иновации, който ще
предостави възможност на участници на възраст над 17 години заедно да търсят иновативни решения на важни за
съвременното общество предизвикателства. България ще бъде представена от участници от Велико Търново, Габрово,
Дупница, Плевен, София, Чепеларе и Ямбол. Всеки от тях е заявил своето желание за включване в едно от трите обявени
предизвикателства, а именно – Преодоляване на иновационното разделение в Европа, Интелигентна специализация и
образование в изоставащи градове и региони и Демокрация на 21-ВИ век.
Кои са менторите, с които участниците ще имат възможност да работят в трите предизвикателства, вижте тук.
Можете да се запознаете и с програмата на Лагер за иновации.
Източник: www.gabrovoinnovationcamp.eu
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Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
√ Бизнес форум България – Обединени арабски емирства (ОАЕ), 12 октомври 2016 г.
По повод официалното посещение на Н. Пр. Султан Бин Саед ан Мансури, министър на икономиката на ОАЕ в Република
България, в периода 11 – 13 октомври 2016 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
/ИАНМСП/ съвместно с Министерство на икономиката организира бизнес форум "България – Обединени арабски
емирства", който ще се проведе на 12 октомври 2016 г. (сряда) в гр. София, София Хотел Балкан, зала Средец от 9.00 ч.
Целта на появата е да се срещнат бизнес интересите на деловите среди на двете страни, да се разкрият възможности за
създаване на преки бизнес контакти, за развитие на производствено коопериране, внедряване на добри производствени
и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Като краен резултат
очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България и ОАЕ и стимулиране на двустранни инвестиции.
Министърът на икономиката на ОАЕ ще бъде придружен от бизнес делегация, в която са включени представители от
следните сфери на икономиката: селско стопанство (интерес към придобиване на земя, инвестиции в селското стопанство);
млечни и местни продукти и преработени храни като цяло; ИТ и електронни услуги; електроника; туризъм и СПА;
фармация; застрахователно дело; отбранителна индустрия; както и авио превозвачи и др.
Във връзка с гореизложеното, ИАНМСП отправя покана за участие във форума към заинтересовани български фирми и
организации. Желателно е българските участници да имат конкретни проекти, за изпълнението на които търсят
чуждестранни бизнес партньори.
При интерес за участие във форума, предприятията следва да изпратят попълнена регистрационна форма, в срок до
05.10.23016 г. на e-mail: n.georgieva@sme.government.bg или i.ivanova@sme.government.bg
Допълнителна информация можете да получите от г-жа Николина Георгиева на телефон: 02/940 79 77 или г-жа Евелина
Иванова – 940 79 78.
Приложения:
• Регистрационна форма
• Списък с участниците от ОАЕ
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