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Проблемът с недостига на специалисти може да се превърне в бизнес
СТЕФКА БУРМОВА

Проблемът с недостига на специалисти за
българските предприятия
може да бъде превърнат
в бизнес от предприемчивата българска мисъл.
Това заяви по време на
семинара „Иновации и управление на качеството в
Европа“ Тодор Ялъмов от
фондация „Приложни изследвания и комуникации“
/ПИК/ и преподавател в
СУ „Св. Климент Охридски“. Двудневният семинар се проведа в края
на миналата седмица в
рамките на проект InnWeit
„От иновации към допълнително професионално
обучение“, финансиран от
програма програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС, по
който ГТПП е партньор.
По време на форума
беше представен опита на
Германия в областта на
оценка на иновационната способност на малките
и средни предприятия и
резултатите от приложе-

нието на метода InnoKenn
/разработен от германски
специалисти/ в пет пилотни предприятия от Габровска област. В рамките на
проекта се разработват и
четири обучителни модула.
Проф. Галя Дунчева
от ТУ в Габрово говори
за пътя на иновацията от
научната разработка в
университета до предприятието като представи работата на нейния екип по
проекта „Нова уякчаваща

технология и инструментална екипировка за обработване на отвори“, която
е носител на патент и на
Диплом от Съюза на изобретателите в България.
Моника Кюпер от Института по трудовоправни
науки към Рурски университет в Бохум, Германия,
представи управлението
на иновациите и качеството като предизвикателство
за развитието на компетентности. Мартина Веге

да помогне, европейското финансиране допълнително стимулира центробежните сили, свързани с
имиграционните процеси“
– беше един от неговите
изводи. Наблюденията му
сочат още, че иновативните предприятия в Габрово
са сформирани от хора с
академична мисъл, които
са работили в сферата на
научно-технически разработки, а след това са продължили своето развитие
в реалното производство.
Според изследванията на
ПИК половината от средствата, които се изразходват за научно-изследовапредстави разработката   телска и развойна дейност
„InnoKenn – от приложе- /НИРД/ в България – 48
нието до продължаващото на сто са с източник чужбина. „А това е изключиобучение“
Тодор Ялъмов разви телно висок дял, който е
още тезата, че български- предпоставка за създавате учени търсят работа в не на зависимост при осъчужбина, заради дискри- ществяването на научни
минационното възнаграж- изследвания и развитие“
дение, което получават, – счита експертът. За съпри работа по проекти с жаление, няма фирма от
европейско финансиране, Габровска област, която
тъй като в чужбина биха да е притежател на над 3
получили минимум четири патента за периода 2000пъти повече. „Така, вместо 2013 г. Те са 21 от София,

Швейцарци: Дърветата Ви са в лошо състояние!
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Ефектът от него вече е
видим в зацветените части
на парковете и градините.
Но целта на този проект е
да се промени и вида на
зелената система от дървета и храсти в града.
Маркус Вайбел и Никалаус Гьоти дадоха добра
оценка на старта на проекта „Цветен град“ с оформянето на цветните петна
по площад „Възраждане“.
„Коментирахме с нашите български колеги,
че най-голяма нужда от
грижи имат дърветата в
Габрово – те от години не
са поддържани!“ - оцени
арх. Вайбел. - Дърветата са оставени сами да
се саморазвиват. Но един
специалист може да помогне  на дървото да има
хубава форма на короната. А това ще му помогне и да устои на бури и
ветрове и да не случва
тази катастрофа, каквато
е преживяло Габрово преди две години. И при нас,
в Швейцария, се случват
подобни неща, но падат
по едно две дървета, а не
така масово, както е било

ßÐÚÌÎÂÀÖ•ÎÎÄ
АЛУМИНИЕВИ MAKET
ÐÀÄÈÀÒÎÐÈ ПАНЕЛНИ

Според швейцарските архитекти дърветата
с „ампутирани клони“ пред ОУ “Васил Левски“ трябва
да се премахнат и на тяхно място да се засадята нови.
при вас преди. За всяко
дърво от момента на засаждане трябва да започнат грижите за поддръжка
и неговото развитие. Това
е като отглеждането на
едно дете – трябва да се
възпитава от малко“ - коментира Маркус Вайбел.
В хода на разговора
ги попитах как реагират
гражданите на Тун, когато
се наложи да се отсече
дърво или да се изрежат
клони на дърветата, защото в Габрово сме много

ревниви към тези дейности, дори когато е видимо,
че те пречат? Разказах
случай, в който жители
на една улица изпратиха сигнал в редакцията
на вестника, че Общината
е изрязала дългогодишни
дървета и те бяха възмутени от този акт. По-късно
проверката установи, че
това е станало по искане на жители на съседен
блок, защото клоните на
дърветата били стари и им
създавали проблеми.

ятие. Чрез него могат да
се идентифицират силните
и слаби страни, отнасящи се до иновационната
структура, организацията
на процесите, използваните методи или участието
на работниците и служителите в този процес. Чрез
този метод могат да бъдат
открити силните страни
на предприятието, както и
факторите, спиращи иновативните процеси в него.
Използвайки разработените механизми на метода
става възможно подобряване имиджа и конкурентоспособността на фирмата. Габровските компании,
в които от 2014 г. се прилага инструментариума на  
InnoKenn, са “Мехатроника“, „СТС Електроникс“,
„ЕкоПроект“, „Експрес“ и
клъстер „Творческо Габрово“.
По време на двудневния семинар стана ясно,
че този метод е лесен и
когато става дума за иновации успешно може да
се прилага в българските
малки и средни предприятия.  

Новият “100 вести”
в Интернет
www.100vesti.info

Над 1000 балона раздадоха социалистите на габровци на 1 май
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ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ
VIADRUS ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

И се питаха не е ли
време отново да се възстанови традицията – с празнично шествие да се отбелязва Деня на човешкия
труд, за да се знае, че без
труд няма напредък.
На специалното табло с логото на празника
„Първи май – време справедливост“ всеки желаещ
можеше да напиша своите
мисли за този ден, посланията си към бъдещите
поколение, да изрази отношението си към труда.
Хората на труда насто-

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

Работим за вас!

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

БОРСА
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„Отговорността за онова, което се случва от
едно дърво, я носи Общината, а не отделен гражданин, дори ландшафният
архитект не носи такава
отговорност. Едно дърво,
ако падне и рани човек
или причини друга щета,
кой ще е виновният? Кметът и Общината. Те трябва
да имат правомощията да
вземат решенията, затова
трябва да вземат и такива
крайни решения“ - обясни
арх. Вайбел.

„Дърветата в Габрово
са в лошо състояние, особено тези с ампутираните
клони! Какви грижи да се
полагат за тях? - риторично попита и арх. Никалаус
Гьоти. - Те, дори загрозяват облика на града! Видяхме, че има и такива,
които са останали незасегнати почти по чудо - за
тях е ясно, че трябва да се
направи една много добра
поддръжка. Според мен,
трябва да се конценрират
усилията върху добре запазените дървета. Мисля,
че трябва да започнете да
възпитавате населението
да пазят и стволовете на
дърветата. Да не бъдат наранявани, да не забучват
кабарчета в тях и всевъзможни други табели. Факт
е, че едно дърво, което на
което е наранена кората
в първите 2-3 сантиметра,
то ще умре. Дървото се
храни през кората си” препоръча арх. Никалаус
Гьоти и обясни, че грижата
за парковете и градините
в един град не са задължение само на специалистите, но и на жителите
му.

Сопот, Пещера, Дупница,
Разград, Казанлък, Пловдив, Димитровград и Банкя, като най-голям брой
патенти притежава „Софарма“ АД. „Ако България
не се развива хармонично
в областта на иновациите в следващите няколко години, тя ще бъде на
опашката по отношение на
собствения си напредък“,
е изводът, направен от Тодор Ялъмов.
По време на семинара бяха представени предимствата на работата по
проекта InnoWeit, който си
поставя за цел сближаването на трудовия пазар и
професионалната квалификация и преквалификация.
Както и към насочването на иновационната способност на предприятията
и техните ралботници и
служители като фактор за
бъдещото развитие на пазара на труда. В рамките
на този проект се използва така наречения инструмент InnoKenn, чрез който се определя нивото на
иновационната способност
на определено предпри-

яват за право на труд, достойно заплащане – макар
в страната ни то да е несъпоставимо с европейските
трудови възнаграждения,
безопасни условия на труд,
изпълнени са с надежда за
по-добро бъдеще.
„Първи май пробужда
самочувствието на трудовия човек“, „1 май е ден, в
който мислим за бъдещето
през миналото и настоящето“, За 1 май с любов
и признателност към работещите българи“, „1 май
е един от най-прекрасните дни в годината. „Ден,

в който почитаме нашия
труд. С любов“ – написа
депутатът от левицата Кирил Добрев. Областният
управител Николай Сираков също остави своето
послание: „1 май е възможност да се погрижим
за вдъхновението в нас и
всички хора“.
Йордан Стойков, член
на ИБ на БСП отбеляза,
че Първи май е най-хубавият ден в годината, когато
се почита стремежът към
съзидание, към развитие
и напредък за благото на
страната ни.

Лидерът на левицата в
Габрово Кристина Сидорова говори пред габровци
за това, че празникът е на
всички трудови хора, независимо от тяхната партийна принадлежност и че
всеки трябва да бъде съпричастен към него, както
уважаваме своя и на другите труд. На импровизираната сцена пред бившето
училище „Ран Босилек“ оркестър „Габрово“ със своите изпълнения направи
пролетното настроение на
габровци още по-празнично.

Акушерка организира протест на Гергьовден
ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ДРУЖЕСТВО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА:

 СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
 СТРОЕЖ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА
 ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ И ПОЛАГАНЕ НА
ПЪТНИ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ
 ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНИ И ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ
 ПЪТНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
 ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
 УЛИЧНИ И ПАРКОВИ БЛАГОУСТРОЯВАНИЯ
 УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ
ГАБРОВО, УЛ. „СТАНЦИОННА“ 3

тел. 80-60-76, 80-60-88, e-mail: patstroi@abv.bg
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„Не можем да предвидим
коя ще е следващата акушерка, която ще получи
психологическо разстройство, затова нека използваме модела на европейските държави и забраним
отделянето на бебетата от
майките им в болниците“,
е призивът на петицията. А
кой, освен майката, може
да защити новороденото,
попита Мария. До дъното
на душата си е възмутена
и от прокараната тези дни
теория, че посегателството
в болница „Софиямед” е,
за да бъде компромети-

рано медицинското заведение.
   Младата жена обясни,
че темата „акушерство” й
е изключително близка заради трите години и половина в медицинския колеж
във Враца, плюс още половин година довършване
на образованието в София. Впечатленията й са
пресни и разочароващи
– отказала се е от професията акушерка, заради
много причини. Една от
тях е непрецизността и
нерационалните методи,
ползвани в някои родилни
зали. За Мария нещата се

свеждат до категоричното
схващане, че „посегнеш
ли на най-святото, очаквай
най-лошото!“
„Когато някой посегне
на невинен, той е виновен.
Ответният удар е самозащита или защита. А посегнеш ли на най-святото, не
очаквай милост! Никол за
двама души е целият свят.
15 години затвор няма да
върнат болката им и на
тяхното дете! За тези, които оправдават акушерката
като жертва на системата
ще кажа само, че беше
жертва преди да стане
звяр!“”

