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

ПРОТОКОЛ
От проведенa среща на заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева с
представители на бизнеса в област Русе
Днес 12.09.2015 г. (събота) от 11:00 часа в зала „Свети Георги” се проведе сраща
на заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева с представители на бизнеса в
област Русе.
На срещата присъстваха:
- Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе;
- Г-жа Ивелина Пенева – изпълнителен директор на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“;
- Г-н Никола Стоянов – заместник изпълнителен директор на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП);
- Г-жа Маджиде Ахмедова – заместник изпълнителен директор на Българската
агенция за инвестиции и др.
В началото г-жа Везиева благодари на всички за присъствието и за възможността
да бъде обсъдено българо-молдовското сътрудничество и бизнес отношения. Тя
представи официално г-н Стоян Янев, който ще е новият регионален координатор на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за Северен
централен район.
Г-жа Везиева представи възможностите за взаимна търговия и инвестиции след
седмото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за
икономическо сътрудничество. В хода на дискусията бяха обсъдени и теми свързани с
интереса от двустранното сътрудничество между България и Молдова. Тя обърна
внимание на възможностите, които се разкриват за осъществяване на търговски
взаимоотношения – технологиите в селското стопанство, преработката на продукти и IT
сектора. Добри възможности предоставят и индустриалните паркове, наподобяващи
българските индустриални зони.
От своя страна г-н Станчев подчерта, че българските замеделски производители,
в частност тези в област Русе, са по-добри от колегите си в останалите региони, което ги
прави достойни конкуренти на селскостопанските производители в Молдова.
Г-н Никола Стоянов представи накратко дейността на ИАНМСП и представи
концепцията за регионалните представителства на агенцията, като целта е подобряване
конкурентоспособността на българската икономика и по-добрата координация на
Министерство на икономиката с бизнеса по места. Пилотният проект за създаване на
регионална мрежа стартира с представителства в градовете Пловдив, Стара Загора,
Варна, Бургас, Русе и Враца.
Г-жа Ивелина Пенева започна с информация за сключените и изпълнени договори
в предходния период по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“. До момента в Северен централен район има сключени 259 договора на обща
стойност около 300 млн. лева, като само за област Русе са 82 броя на стойност 101 млн.
лева. Приключили са 72 договора, а в изпълнение 12. Интересът в предходната програма
е бил насочен към технологичната модернизация, признаване и покриване на

международните стандарти и енергийна ефективност. По отношение на новата програма
„Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г., г-жа Пенева обясни, че
първата схема е вече обявена и е разделена на три срока за кандидатстване. Новото при
оценката на проктните предложения е, че се дава приоритет на дейности, които попадат
в обхвата на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, както и
кандидатстването по електронен път.
Г-жа Ахмедова представи дейността на Българската агенция за инвестиции. Тя
подчерта, че с помощта на регионалния координатор повече фирми ще имат възможност
да се възползват от помощта на Българската агенция за инвестиции при разработването
и внедряването на инвестиционните си намерения.
Г-н Станчев благодари за честта тази среща да се проведе точно в Русе и отправи
предложение към представителите на Министерство на икономиката за подкрепа и
съдействие за организирането на българо-молдовски бизнес форум в град Русе.
Г-н Милен Добрев от Русенската търговко-индустриална камара представи пред
всички присъстващи на срещата иновационен проект за видео конферентен център,
който е свързан в мрежа с такива центрове във Враца, Крайова и Кълъраш. Той подчерта,
че това представлява видеоконферентната мрежа, която позволява общуване и превод в
реално време. Тя се базира върху най-нови технологични решения, които дават чувство
за реално присъствие на участниците, изграждат среда на жива комуникация с кристален
образ и перфектен звук. Връзката е защитена и гарантира конфиденциалността,
необходима за преговори между фирмите и институциите.
Г-н Бронислав Денев – ръководител на Службата по търговско-икономически
въпроси в Румъния и Молдова подкрепи провеждането на такива срещи и каза, че те са
място за установяване на добри бизнес отношения между различните фирми и
работодатели.
В края на срещата г-жа Везиева благодари на всички за проявения интерес и
пожела успех на бъдещите начинания.

