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II клуб предприемач стара загора

Работя за добър бизнес
Интервю Йордан Николов,
областен управител
на Стара загора

▶▶ Господин Николов, какви са приоритетите в
работата ви като областен управител на Старозагорска област?

- Като представител на
държавната власт в региона
ще управлявам областна
администрация така, както
се управлява държавата.
Със сигурност ще работя
и за по-добра екипност със
структурите на местната
власт в областта.
▶▶Преди заемането на пос-

та областен управител
вие сте работили предимно в сферата на бизнеса.
Това помага ли ви в новата длъжност?

- Ръководителят и в бизнеса, и в държавните структури, трябва да бъде добър
мениджър. Опитът, който
имам като мениджър, ми
помага и в работата ми
като областен управител.
Смятам да въведа някои
практики от управлението
на частния бизнес, особено
по отношение на разходна-
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▶ процента в момента е
безработицата в Стара
Загора и не се очаква занапред нейното драстично
увеличение

▶ година може да бъде
даден реално
стартът на изграждането на тунел под връх
Шипка

та част в областна администрация - тя ще се следи
стриктно и ще се работи на
принципа на максимални
икономии.
▶▶Трябва ли държавата
да стимулира бизнеса по
време на икономическата криза? Предвижда ли
областният управител
на Стара Загора мерки в
тази посока?

- Правителството одобри
пакет от икономически
мерки за възстановяване на
българската икономика за
периода юли 2009 – април
2010 г. За бизнеса е предвидено подобряване на бизнес
средата чрез намаляване на
първоначалния капитал на
търговските дружества на 2
лв., което вече е изпълнено,
ускорено възстановяване на
ДДС, намаляване на осигурителната тежест с 2 процентни пункта през 2010

г. и с по 1% в следващите
три години до общо 5% за
мандата на правителството
и др. Като областен управител работя за осигуряването на добър бизнес климат в област Стара Загора.
А той се създава, като се
премахнат трудностите и
пречките пред желаещите
да инвестират в региона
и се съкратят сроковете за
реализирането на тези инвестиции. Ще съдействам
според правомощията си
за решаването на проблемите, с които неизбежно се
сблъсква всеки инвеститор
- наш или чужд, при реализирането на проектите си.
Смея да твърдя, че Старозагорска област е една от
най-добрите за инвестиции
в България. Показателен е
фактът, че през последните
няколко години инвестициите от страна на български
и чужди фирми нараснаха
неимоверно много.
▶▶Кои са най-спешните
проблеми в Старозагорска област, чието решаване не търпи отлагане?

- Още в първите дни от
мандата ми свиках и ръководих заседание на Щаба за

координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, за да обсъдим подготовката на област Стара Загора за работа през зимния
сезон. Категоричен съм, че
няма да допусна през тази
година старите пропуски в
работата при възникване
на усложнена зимна обстановка. Отзовавам се, когато хората потърсят моята
подкрепа за решаването на
проблеми, които не търпят
отлагане като обсъждането
на опасността от наводнение и подобряване оттока
на повърхностните води
от интензивни валежи в
гълъбовското село Обручище или избора на площадка за проектиране и
изграждане на регионално
съоръжение за третиране
на отпадъците. И в двата
случая се ангажирах лично и предприех конкретни
действия за решаването на
проблемите.
В кратки срокове трябва
да бъде разгледана и необходимостта от изграждането на нов подход към автомагистрала Тракия. Този
въпрос се очерта като един
от основните, по време на

▶ Йордан Николов,

Брикел ЕАД се справя успешно с кризата
Брикел ще изпълни
и тази година социалната си програма,
насочена към жителите на община
Гълъбово
Социално слабите от региона ще получат безплатни
брикети, с чието разпределение по традиция се
ангажира община Гълъбово. Другият социален
ангажимент, поет от дружеството, е безплатното
топлоснабдяване на всички обществени сгради детски градини, училища
и администрации.
Ще продължат ангажиментите ни и по социалната програма, насочена
към работниците в предприятието - както досега,
те ще получават безплатна
храна на работните си места и купони за пазаруване
от супермаркетите, казва
заместник изпълнителният
директор на Брикел ЕАД
инж. Георги Златев. Преди
две години дружеството
ни произвеждаше брикети
по поръчка на социалното
министерство и те се раздаваха на социално слаби
граждани в страната. Тази
програма беше добра както
за хората, така и за Брикел,
казват от ръководството
на предприятието. Дружеството има готовност
при заявка от страна на
социалното министерство
да поеме нов ангажимент
по програмата.

2009 г. не е лоша за Брикел, защото
успяхме да съхраним дружеството
при тежките икономически обстоятелства в държавата
инж. Георги Златев, заместник изпълнителен директор на Брикел ЕАД

Макар и в разгара на
есента, производството на
брикети и търсенето им
на пазара все още е сравнително слабо. Цената на
брикетите не е коригирана отдавна. Най-разпространените брикети франко
Брикел се продават за 150
лв. за тон с ДДС. Въпреки това в дружеството не
мислят за поскъпването
им, защото това би създало
напрежение на пазара.
Кризата

Световният икономически
срив се чувства сериозно
в Брикел. Няма как да не
се отразят и при нас безпаричието и междуфирмената задлъжнялост, които
в момента са всеобщ проблем в България, казва инж.
Златев. Задълженията към
Брикел са основно от Националната електрическа
компания. Независимо от
трудните икономически условия обаче ръководството
на предприятието не предвижда съкращения и дава
навреме трудовите възнаграждения на работниците

си. Една от основните ми
задачи като ръководител
на предприятието в тази
трудна икономическа обстановка е работещите да
не чувстват създалото се
напрежение и да поддържат
добър ритъм в работата
си. Не сме приели антикризисна програма, защото
ситуацията в държавата се
мени непрекъснато. Добрият мениджър трябва да
взима ежедневно решения,
касаещи производството,
като импровизира според
ситуацията в момента.
Няма правила, към които
можем да се придържаме,
за да излезем по-рано от
икономическата криза, категоричен е ръководителят
на единственото дружество
за производство на брикети у нас. На този етап
проявяваме търпение при
решаване на проблема с
липсата на пари. Производството ни не е толкова
голямо, каквото ни се иска.
Сравнявайки го с миналогодишното производство,
то значително е намаляло,
но ни дава възможност да

оцеляваме и да се развиваме при съществуващите
обстоятелства, казва инж.
Златев.
Резултатите

Фактът, че 2009 е много по-слаба за Брикел от
предходната година, си има
своето обяснение и то се
корени в по-ниското електропроизводство, което се
налага заради спадналата
консумация на електроенергия в страната. Надявам се обаче да компенсираме изоставането до края
на годината, казва инж. Златев. Основната ми задача
като ръководител на Брикел
до края на 2009 г. ще бъде
да поддържам персонала в
готовност, да поддържам
техническата изправност
на съоръженията, така че
във всеки момент да бъдем
готови да пуснем допълнителна мощност, допълва
той.
Планове

Ние вече извършихме
предпроектните проучвания за изграждане на се-

роочистващи инсталации.
Паралелно с това сме на
етап предпроектни проучвания за решаване на
бъдещите проблеми с шламохранилището на Брикел
и с бъдещата рехабилитация на съоръженията в
ТЕЦ. Решаването на тези
проблеми също предстои.
Към тях обаче се прибавят
и проблемите с квотите за
въглероден двуокис, които
трябва да бъдат отпуснати,
за да планира дружеството
и по-нататъшното развитие. В очакване съм да се

вземе такова решение за
количеството квоти, което
да удовлетворява бъдещата
работа на Брикел, казва
инж. Златев.
Ръководителите на дружеството са направили
официална аргументация
на искането си до всички отговорни институции
– Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма. С
този проблем са били ангажирани и профсъюзите
в страната.

