
Протокол от 31.10.2011г.   

 

Днес, 31.10.2011 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 76 члена списъчен 

състав присъстваха 14 члена.  

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д  

 

1. Презентация на Фирма „H-vision” Докладва: г-н. Руси Желев  

2. Обсъждане на тема за проект „ Подкрепа за развитието на клъстерите в България”  

Докладва: г-н. Тенчо Руканов 3. Обсъждане становище за размера на цените на В и К дружество 

относно промишлените отпадни води. Докладва: г-н. Тенчо Руканов  

4. Разни  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов откри редовното месечно заседание на 

Клуба и запозна присъстващите с дневния ред.  

По точка първа от дневния ред г-н Тенчо Руканов даде думата на г-н Руси Желев да направи 

презентация на Фирма „H-vision”.  

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на КРСЗ, Преди всичко бих искал да Ви се 

представя. Името ми е Руси Желев, мениджър проекти на H-Vision за Стара Загора и Южна 

България. Ние сме консултантска компания, която произлиза от реалния бизнес. Портфолиото 

на Ейч Вижън включва дейности, свързани с подбор, обучение и стратегически HR 

мениджмънт, подходящи за всяка бързоразвиваща се организация с желание за съвременен и 

осмислен подход към своите служители. В случая обаче, това е по-скоро второстепенно. 

Обръщам се към Вас по повод, който кореспондира пряко с идеологията на ръководената от 

Вас организация и е от голяма важност за нашия регион.  

Идеята...  

•Какви са условията на пазара на труда в Южна България?  

•Има ли криза на кадри на определени ключови позиции (експерти и мениджъри)? 

Какви са нивата на възнаграждение?  

•Кражбата на кадри ли е най-надеждната техника за ключови позиции?  

Това са само част от въпросите, на които цели да отговори проучването на консултантската 

компания Ейч Вижън за човешките ресурси в организации локализирани в Южна България. 

Дейността на фирмите от този регион практически обхваща всеки един възможен отрасъл на 

българската икономика (от производ- ство и земеделие през търговия до туризъм), а 



представителите варират от местни малки фирми и еднолични търговци до международни, 

имиджово разпознаваеми по цял свят компании.  

Целта! Целта е да се направи задълбочен обективен анализ на пазара на кадри и добрите 

практики, на които ние като консултантска фирма ставаме свидетели в нашия регион почти 

ежедневно. Какво е настоящото състояние, какви са тенденциите при човешките ресурси и 

какви са очакванията на мениджъри занимаващи се с практиките при човешките ресурси в 

рамките на своята организация? Информацията за практиките на конкурентите, резултатите, 

оценките и изводите ще бъдат полезни за мениджърите от всички нива - както за 

определящите стратегията на управление, така и за прилагащите я. А в този смисъл - вярвам, че 

ще бъде изключително информативно и за КРСЗ.  

Ползите за КРСЗ Ползите за Клуба на Работодателя - Стара Загора, могат да се категоризират 

условно на 3 основни нива.  

•Ползи на стратегическо ниво  

•Ползи на „тактическо“ ниво  

•Ползи на практическо ниво  

Стратегически (идеологически) ползи I Целта на това изследване пряко попада в интересите на 

КРСЗ - да се улесни и информира работодателя в неговата дейност. Официалното партньорство 

на КРСЗ, ще даде тежест и значимост на едно такова изследване и ще допринесе за 

постигането на една от основните цели на клуба. От друга страна, обективно официално 

изследване, което черно на бяло установява специфичните особености (и в т.ч.- потребности) 

на регионално ниво би дало по-голяма глас- ност на добрите практики, но и на притесненията 

на работодателите в областта.  

Стратегически (идеологически) ползи II Очаквани резултати:  

•Адекватно и информирано планиране на човешките ресурси за участниците в 

изследването.  

•Възможност за корекция (при необходимост, желание и възможност) в политиките за 

човешките ресурси в компаниите участници от Южна България.  

•Актуална информация за нивата на възнаграждения по сектори.  

•Намаляване на текучествата.  

•Гласност на добрите практики и потенциалните проблеми на в стратегически аспект на 

направлението човешки ресурси (което е и логична първа стъпка към уместни и адекватни 

промени в политиката на регионално, а защо не и на национално ниво).  

Ползи на „тактическо“ ниво I („Къде сме ние?“) Ежегодно проучване, което да улавя 

тенденциите и спецификите при човешките ресурси в движение от една страна ще допринесе 

не само за целите, които си е поставил клуба (т.е. да фасилитира усилията на местните 

работодатели), но от друга страна ще спомогне да се установят добрите практики и сферите за 

развитие в цялостната HR политика за региона. Установяването на потенциални проблемни 

области и силни страни, пък ще допринесе в още по-точно адаптиране и приоритизиране в 



планирането и организацията на дейностите на клуба, което да укрепи допълнително статута 

му на най-значима институция на местните работодатели региона.  

Ползи на „тактическо“ ниво II („Къде сме ние?“) Практиката ни на национално ниво показва, че 

въпреки очакванията, местните работодатели, не само не изостават от столичните си 

конкуренти и партньори, но често използват силно иновативни подходи що се отнася до 

подбора, обучението, оценката и мотивацията на персонала си. Идентифицирането и 

акцентирането на такива добри практики, които демонстрират преимуществата на 

работодателите в региона (в сравнение с останалите) е една от основните ни цели.  

Практическите ползи I В който и да е бизнес, най-важния показател е резултатността. Именно 

това е и целта на нашето проучване - практическата полза за участниците. Където и доколкото 

е възможно, ще бъде направен качествен (корелационен) анализ, но основният продукт на 

изследването ще бъде количествен, от който работодателите и мениджърите на стратегическо 

ниво да могат да се ориентират и възползват веднага. Идеята е информацията да съдържа 

сегментирани данни както за отделните браншове, така и за тенденциите, особеностите и 

потребностите при позициите на мениджърите и ключови (експертни) служители.  

Практическите ползи II Част от информацията, която практически може да влезе в употреба 

веднага след получаване на резултатите от изследването обхваща:  

•Работна заплата - Усреднени нива и характерни особености на нивата на 

възнаграждение по ключови и мениджърски позиции.  

•Особености при текучеството на кадри  

•Обективно установяване на дефицит или трудности при намирането на мениджъри 

и/или експертни служители  

•Най-често използваните канали и средства за намиране на успешни кадри  

•Видове подходи при развитието и обучението на собствени кадри  

Практическите ползи III  

•Видове атестационни процедури - или как (и доколко) работодателите оценяват 

обективно представянето на служителите си (и следователно получават адекватна информация 

за дефицитите и добрите практики в компаниите си).  

•Мотивация и представяне на ключови служители и мениджъри  

Практическите ползи IV Не на последно място (освен всички останали участници), отчитаме 

факта, че членовете на клуба са представители на местния бизнес, което означава, че пряко 

биха имали възможността да използват актуалните и релевантни резултати от проучването за 

оптимизират собствената си дейност (а наред с тях и всички останали участници в 

изследването). Т.е. членството им в клуба на работодателя им ОСИГУРЯВА възможността да се 

възползват от участието и резултатите в изследването. Идеята ни, разбира се, е да обхванем 

максимално голям брой фирми от региона, промотирайки събитието оптимално и 

действително считаме, че партньорството ни с КРСЗ ще спомогне за достигането и до фирми, 

които не членуват в клуба, но фасилитираната комункация, която осигурява членството в клуба, 

не е нещо, на което нечленуващите и ние можем да разчитаме (или поне не в степента, която 



имат на членовете), което за съжаление рефлектира било то и статистическата невъзможност 

да се гарантира участието на всички потенциално заинтересовани.  

Имиджа на КРСЗ Освен информационната стойност в замяна на сътрудничеството си, която ще 

получи Клуба на работодателя) участието в изследване с такава значимост за регионалните 

работодатели, ще утвърди позициите на КРСЗ като надежден партньор на местния бизнес и 

институция със социално ориентираност, осигуряваща релевантна, актуална и най-вече 

практически насочена информация, и по-важното - активна дейност в подкрепа и интерес на 

местния и националния бизнес - в контраст с идентични по структура организации, които 

предимно пасивно полемизират проблематика без в действителност да вземат инициативата в 

свои ръце.  

Имиджа на КРСЗ и участниците Ние отчитаме значимостта на участието и приноса на всеки 

един и планираме да след завършването на изследването, да проведем безплатен семинар 

отново с подкрепата на КРСЗ, имащ за цел да обобщи резултатите, да идентифицира 

проблемните сфери, допълни концептуално информираността на участниците както за 

неефективните (ритуални, а често и рискови практики) в сферата на човешките ресурси, така и 

да се представят практически добри и ефективни практики от нашия регион (т.е. доказано 

приложими на територията на Южна България), които да бъдат полезни на всеки един от 

допринеслите за изследването. Накратко - целта е да се добави нов качествен пласт в анализа, 

а и повод да се срещнат участниците с иновативна мисъл и планиране. Т.е. участието в 

изследването и последващия семинар, практически ще отрази позитивния имидж на 

организациите, допринесли за реализацията на нашата идея и ще им даде възможност да 

осъществят контакти с друго организации с идеология идентична с тази на КРСЗ.  

Накратко в заключение... Изследването проведено с партньорството на КРСЗ ще допринесе 

значително за няколко основни за региона аспекта:  

•Ще акцентира върху важността на региона не само за икономиката на България, но 

върху социално значими аспекти като заетостта и по-конкретно - качествената разлика в 

заетостта и подхода към човешките ресурси, в сравнение с останалите региони.  

•Ще допринесе значително за валидността и обективност на изследването, което ще 

доведе и до последващата  

•Гласност на резултатите - илюстрирайки добрите практики, иновативните подходи и 

преимуществата на местните работодатели, независимо от специфичните трудности, с които се 

сблъскват (които съответно също ще бъдат отразени в анализа).  

В какво се изразява партньорството на КРСЗ Като повечето компании, ние разполагаме с 

ограничени ресурси. В случая - технологично време. Ние ще инвестираме във всичко останало, 

но с оглед на ограниченото време имаме необходимост от вашето сътрудничество в една 

посока - фокуса на изследването. С оглед на ограниченото време и значимостта на 

изследването - за нас, за КРСЗ, за региона, ние не искаме да пропуснем нито един желаещ 

представител на местния бизнес да се включи, особено такъв който допринася за неговото 

лице. Уверявам Ви, че ние няма да пестим усилия в тази насока, но Вашето сътрудничество, ще 

максимиризира ефекта от тях, а в последствие и от изследването и неговите резултати.  

Благодаря! Уважаеми, г-н председател и дами и господа членове на КРСЗ, благодаря Ви, че 

отделихте от времето си за тази презентация. Искрено вярвам, че сътрудничеството с Клуба по 



този наш проект ще допринесе не само за нашата организация, но така и за Вас, за местния 

бизнес и за региона въобще. Ние искрено споделяме идеологията на КРСЗ и се надявам че ще 

имаме възможност да си партнираме и заедно да се насладим на резултатите от 

партньорството ни, допринасяйки стъпка по стъпка за развитието на региона си. С уважение и 

пожелание за бъдещи успешни начинания на КРСЗ, Руси Желев, Мениждър Проекти - Стара 

Загора и Южна България  

По направената презентация се изказаха: госпожите Марияна Димова,Мария Жекова и 

господата Тенчо Руканов,Ясен Начев,Стефан Шоселов и Никола Нешев.  

По точка втора от дневния ред Председателя на управителния съвет откри дискусия за 

обсъждане тема за проект „ Подкрепа за развитието на клъстерите в България” По темата взе 

думата г-н Олег Стоилов.Клъстерите не трябва да се разглеждат и правят като консорциум и да 

участват в определени поръчки.Клъстера е платформа която има за членове различни 

организации и фирми които си помагат като система а не конкретно за разработване на 

определени задачи. Клъстера е вид организация която помага на членовете си. Как помага - 

зависи как се ръководи този клъстер но първо трябва да е важно какъв е. Има хоризонтални 

или технологично свързани клъстери всичко зависи от това какви са целите и задачите. В 

Европа те работят много добре в България за сега няма работещи клъстери.Може би защото 

всички клъстери са правени някак си отгоре. Фирмите в клъстера трябва да имат някакви общи 

неща. Те могат да развият някакъв общ маркетинг но няма да е ефективно ако са разнородни. 

Трябва да има нещо което да ги обединява трябва да има някаква конкретно приложима цел 

която да е ясна и всички фирми развивайки тая цел да извличат ползи.Идеята за осигуряване 

на кадри е възможна но е обвързана с разнообразни учебни институции и поради тази причина 

не знам доколко може да се направи .Например клъстери с цел туризъм работят в едно 

направление и могат да ползват общи кадри и да концентрират усилията си върху 

специализирано училище и другото могат да правят съвместен маркетинг. Г-жа Жекова постави 

въпроса Търговско промишлената палата и общината биха ли могли да се включат. Идеята е да 

се излезе с една платформа за равен старт на учещите се . Затруднени сме в набирането на 

кадри - средни техници и инженери.Идеята е да се обединим около това да се създават кадри 

които ние да ползваме. Отношение по темата взеха господата: Драгомир Драгов, Христо Динев, 

Никола Нешев и Ясен Начев. По точка трета от дневния ред относно обсъждане становище за 

размера на цените на В и К дружество относно промишлените отпадни води се изказа Г-н 

Стоилов - след новото решение на ДКЕВР от 31 - ви март таксите за отпадните води се 

промениха. Всички юридически лица плащат такси за промишлени отпадна вода независимо 

каква отпадна вода генерират а, в самото решение на ДКЕВР е записано:” Пречистване на 

отпадъчни води на битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други 

стопански потребители” което означава че има несправедливост. Трябва да се защитят тези от 

потребителите които са юридически лица но генерират отпадни води приравнени с битовите 

потребители.Необходимо е едно писмо да се изпрати до ДКЕВР за неправилно тълкуване на 

тяхно решение на местно ниво. Това е правилното решение според юристите.Тоест всички да 

плащат според реалните измерени количества и замърсеност на отпадните води. Отношение 

по темата взеха господата: Тенчо Руканов, Драгомир Драгов, Христо Динев, Никола 

Нешев,Недялко Недялков,Стефан Шоселов и Евгени Спиров.  

Предложението Клуба съвместно с Търговско промишлена палата - Стара Загора да изготви 

становище за размера на цените на ВиК дружество в Стара Загора относно промишлените 



отпадни води и изпрати писмо до ДКЕВР за неправилно тълкуване на тяхно решение на местно 

ниво бе подложено на гласуване и се прие единодушно.  

По точка четвърта - разни г-н Тенчо Руканов запозна присъстващите с въпроса за образуване на 

цените на такса смет .Отношение по темата взеха господата: Тенчо Руканов, Драгомир Драгов, 

Христо Динев, Никола Нешев,Недялко Недялков,Стефан Шоселов и Евгени Спиров.   


