
Протокол от 21.06.2010г.   

 

Днес, 21.06.2010 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 87 члена списъчен 

състав присъстваха 34 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Обучение по стратегическо развитие за малки предприятия - докладва г-жа Румяна Грозева  

2. Обсъждане на предложение за избор на място за паметник на кан Тервел - докладва г-н 

Румен Георгиев  

3. Обсъждане на акцентите по материалите за Общинската сесия на 24.06.2010 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

4. Разни  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев откри редовното месечно заседание 

на Клуба и по първа точка от дневния ред предостави думата на г-жа Румяна Грозева.  

Г-жа Румяна Грозева направи презентация за стратегическото развитие на малки предприятия:  

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА (АРИР)  

• неправителствена организация в обществена полза, създадена през 1995 г.;  

• Основните цели на АРИР са:  

• Насърчаване и подпомагане развитието на предприемачеството и малкия и 

среден бизнес;  

• Подкрепа на местните власти в дейността им за устойчиво местно развитие и 

създаване на благоприятна бизнес среда;  

• Популяризиране на региона и привличане на национални и чужди 

инвестиции;  

АРИР работи вече 15 години в подкрепа на бизнеса и общините за устойчиво местно и 

регионално развитие. През това време екипът й е реализирал успешно над 55 проекта, 

финансирани различни европейски и международни програми.  

ОСНОВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АРИР СА:  

• Разработване, управление и отчитане на проекти за малки и средни предприятия 

(МСП) , с финансиране от ОП и други източници, в сферата на: - развитието на туризма във 



всичките му форми; - Възобновяеми Енергийни Източници и Eнергийна Eфективност; 

инвестиции в ново технологично оборудване; - системи за управление на качеството ISO 

9001:2000;  

• разработавяне на стратегии за управление (маркетинг, бизнес, човешки ресурси);  

• Обучения за МСП в подготовка, управление и отчитане на проекти, с финансиране от 

Оперативните програми и други източници.  

• Проучвания и анализи на различни сектори от икономиката на регион Стара Загора;  

• Организиране на събития, конференции, фирмени представяния;  

От октомври 2009 г. АРИР е сертфицирана като бизнес подкрепяща организация по 

международния basis стандарт. Сертификатът е одобрен от Iternational BASIS Partnership и 

подписан от Изпълнителния директор на ИАНМСП - България.  

От ноември 2008 АРИР работи по проекта, като си партнира с организации от още шест 

европейски страни:  

STRATEGY-TRAIN е продължение на приключилия преди това проект TrainSМЕ, финансиран по 

същата програма и успешно изпълнен от същия партньорски консорциум. В рамките на 

TrainSМЕ беше направена оценка на потребностите от обучение на МСП-сектора вучастващите 

страни, чрез пряка работа и анкетни проучвания с негови представители. Резултатите и анализа 

на това проучване очерта острата необходимост от разработването на STRATEGY-TRAIN и 

неговите продукти.  

Предприятията, които гледат в бъдещето и които планират стратегически имат конкурентно 

предимство пред своите конкуренти и могат да отговорят на променящата се глобална 

икономическа среда. Стратегическото планиране се счита за една от най-важните индикатори 

за иновативност и развитие на процесите, балансиран растеж и подсилване на профила на 

предприятието.  

В повечето средни и големи предприятия, подготовката и изпълнението на процесите за 

стратегическо развитие и управление е важен въпрос. Много често в тези организации, външни 

консултанти насочват и подпомагат процесите, водещи до формулирането на стратегически 

планове.  

• В повечето малки (<50 служители) и особено микро предприятия (<10) е налице липса 

на стратегическо планиране;  

• Дори ако бизнес-планът е разработен за тези предприятия, е малко вероятно той да 

показва стратегическо мислене и планиране в сравнение с големите фирми;  

• Причините за това са различни, включително въвличането на хората вземащи 

решения в ежедневната дейност, по-малко ресурси и липсата на информираност по отношение 

на ползите от обучението, особено в управленски теми и др.  

Small Enterprise Strategic Development Training = Обучение по стратегическо развитие за малки 

предприятия;  

• Продължителност: 01 ноември 2008 - 31 октомври 2010 ( 24 месеца);  



• Целеви групи: - управителите / хората, вземащи решения в малките предприятия (< 50 

заети), без значение към кой сектор на икономиката или промишлеността принадлежат; - 

Първата целева група: управители/ собственици/ хората вземащи решения в малките 

предприятия; - Втората целева група: преподаватели, обучители, наставници и консултанти.  

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да бъде разработена учебна програма за обучение в стратегическо развитие на 

предприятието, базирана на модел, комбиниращ он-лайн и лице-в- лице модули. Тя трябва да 

бъде достатъчно гъвкава за да посрещне потребностите на хората, вземащи решения в малките 

предприятия.  

Учебната програма е базирана на модел, комбиниращ учебен план и съдържание за е- 

обучение - достатъчно гъвкав, за да отговори на специфичните нужди на малките предприятия:  

• гъвкав по отношение на време и място;  

• адаптивен и модулен - т.е. позволяващ преодоляването на различията в 

образованието на работниците и служителите, различията между секторите и т.н.;  

• отразяващ практическите нужди на вземащите решения.  

Основното предимство - елементите на комбинирания подход за обучение ще бъдат 

приложими, както за он-лайн, така и за лице-в- лице обучение. За преподаватели, обучители, 

наставници и консултанти проектът ще предостави насоки и ръководства за начина на 

прилагане на програма за обучение, с цел да отговори на нуждите на целевите групи.  

ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ФАЗИТЕ ПРОЕКТА:  

• Междукултурен анализ - анализът на потребностите по отношение на стратегическото 

планиране и управление на иновационни практики в малки и микро-предприятия, във всички 

страни-участнички - основата за разработването на модела на обучението и съдържанието;  

• Модел за обучение: комбиниран модел от модули за обучение на място (лице-в- 

лице) и за е-обучение. Моделът прехвърля резултатите от анализа в контекста на обучението.  

• STRATEGY-TRAIN учебна програма - модулна учебна програма за обучение в 

стратегичкско планиране и допълнителни инструкции за преподаващите на място (лице-в- 

лице);  

• Учебно съдържание - подготвени са учебните материали, включени в различните 

модули. Те ще могат да бъдат ползвани като цяло или като отделни единични компоненти, 

насочени към определени специфични потребности. Окончателното учебно съдържание ще 

бъде достъпно он-лайн (е-обучение) на шесте езика на партниращите си организации: 

български, английски, гръцки, немски, португалски, финландски.  

Пилотен тест на продукта: основните продукти, включващи учебна програма, съдържание и 

инструкции бяха тествани (за да разберем като екип дали сме се справили) в четири от 6-те 

държави участнички - България, Австрия, Гърция, Ирландия, със съдействието на избраните 

микро и малки предприятия. На оценка бяха подложени учебното съдържание, качеството на 

учебните материали, on-line платформата, нивото на компетентност и подготвеност на 

наставниците и обучителите.  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !  

Всеки от Вас, който проявява интерес е добре дошъл в нашия офис:  

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА Стара Загора, ул. Ген. 

Столетов 127 тел.: 042 60 50 07, тел./факс: 042 63 80 75, ел.поща: office@szeda. eu; 

europedirectszedaeu Интернет: www.szeda. eu ; www strategy-train eu  

По втора точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

предложи на обсъждане постъпилите предложения за място на паметник на кан Тервел. Това 

са мястото мястото между съда, театъра и операта; пред Общината; на пресечката между „Цар 

Симеон Велики” и „Хаджи Димитър Асенов” и на кръговото движение пред БИЛЛА; пред 

театъра; пред Общината; на пресечката между „Цар Симеон Велики” и „Хаджи Димитър 

Асенов” и на кръговото движение пред БИЛЛА.  

Отношение по въпроса взеха господата Митко Митков, Венелин Каравичев, и Мирослав 

Пегков. Предложено бе да се гласуват предложенията за пред театъра; пред Общината и 

мястото между съда, театъра и операта.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 34  

Против 0  

Въздържали се 0  

По трета точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

предостави думата на г-н Тенчо Руканов.  

Г-н Тенчо Руканов запозна присъстващите с акцентите на предстоящата сесия на Общинския 

съвет на 24.06.2010 г.  

Отношение по въпроса взеха господата Митко Динев, Таньо Танев, Белчо Белчев и Румен 

Георгиев.  

По четвърта точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

запозна присъстващите с предложението на г-н Стефан Шоселов и становищата по въпроса на 

г-н Иван Славов и г-жа Мария Жекова:  

Г-н Стефан Шоселов - бих желал да Ви предложа за разглеждане на нашето събрание въпроса с 

новите такси смет и данък сгради, които влизат в сила вместо през 2011г, още от Юли 2010 г. 

Това касае всички нас. Моето предложение е такса смет да бъде на реално свършена работа 

(извозена смет), а не на данъчна оценка. Всеки да има право да си поръча контейнер с 

големина каквато му е необходима и на тази база да плаща такса смет. Това е начина на 

плащане в цяла Западна Европа. Който прави ремонти, строителство си поръчва допълнително 

големи контейнери и си плаща за това. Моля ръководството на клуба да помоли г-н Балабанов 

или ресора който отговаря в Общината за това да присъства на нашето събрание, за да 

преценим технически как може да стане това и да бъде внесено в Общински Съвет за 

гласуване.  



Г-н Иван Славов - Подкрепям предложението на г-н Шоселов. В добавка мога да предложа 

Общината изрично да уведоми домоуправителите или УС на етажната собственост да 

наблюдават и вземат мерки за тези които правят ремонти или строителство да се отделят в 

собствени контейнери защото не е в интерес на останалите етажни собственици да им плащат 

тяхната такса смет. Може да се сложи например предупредителен надпис на контейнерите.  

Г-жа Мария Жекова - Здравейте, Подкрепям предложението на г-н Шоселов, да се обсъди 

проблема с таксите за събиране на боклука.Аз лично доскоро се занимавах с решаването на 

този проблем.Справедливо ще бъде да плащаш толкова,колкото изхвърляш.  

Г-н Белчо Белчев отговори на г-н Стефан Шоселов, че всеки който желае може да си закупи 

контейнер и така ще му излиза по евтино. Вече има такива случаи на закупуване и хората са 

доволни.  

Отношение по въпроса взеха господата Тенчо Руканов и Драгомир Драгов.  

Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев информира присъстващите, че 

предложенията на господата Николай Колев и Олег Стоилов са предадени в деловодството на 

Общината. Това са за облигационната политика и за засилване на сътрудничеството между 

Клуба и Общинската администрация  

По пета точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

предостави думата на г-н Стоян Стоянов.  

Г-н Стоян Стоянов направи презентация на винарската си изба Шато Коларово и лозовите 

насаждения в село Коларово Харманлийско. Мерлото е победител със златен медал на 

изложението в Бур Франция. Мерлото от района на Сакар планина 2009 стана първото 

българско вино, отличено с въпросната престижна награда от Франция. Този приз се присъжда 

само на вина, получили златен медал и събрали необходимия брой точки. Произвежда по 100 

тона грозде на година и вината с марката Шато Коларово са с висок бутиков клас. Членовете на 

Клуба бяха възхитени от качеството на вината.  

 

РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:  

1. До края на месеца предложенията на Клуба за място на паметник на кан Тервел да се 

представят в деловодството на Община Стара Загора:  

- пред театъра  

-пред Общината  

- мястото между съда, театъра и операта.  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

закри заседанието.   


