Обмяна на опит в сферата на местното самоуправление в
Словакия и Сърбия

Делегация от РАО „Тракия”, включваща кметове и други
представители на местните власти от общините Първомай, Болярово,
Братя Даскалови, Брезово, Карнобат, Крумовград, Николаево, Родопи,
Созопол, Стралджа, Сунгурларе, Твърдица, изпълнителния директор на
Асоциацията и зам.-председателя на Съюза на тракийските дружества бе
на посещение в Република Словакия и Република Сърбия в периода 11-15
ноември 2017 г.
Мероприятието се организира от РАО “Тракия” в партньорство с
Посолството на Република България в Братислава.
Посещението започна с разглеждане на завод “Печиварне Серед“ в
Братислава и беседа с професор Щефан Касай, президент на Фондация за
образование и наука и председател на Надзорния съвет на I.D.C. Holding –
компания, която е най-големият производител на бонбони и сухи
сладкарски изделия.
Бяха формулирани идеи за сътрудничество с български фирми от
хранително-вкусовата промишленост, включително възможностите за
получаване на суровини от тях, необходими за осигуряване на
производството. Освен възможности за създаване на търговски връзки,
бяха обсъдени и перспективите за партньорство с български университети
и научни институции.
В края на срещата професор Касай заяви: „От дълги години имам
много приятели в България, но започвайки с днешния ден намирам нови и
нови. Приятели, с които човек може да се радва и да направи много неща,
които да са в полза за страната му, за съвместните цели и интереси“.
Последва посещение на Словашката агенция за развитие на
инвестициите и търговията. Изключително ползотворна бе проведена
работна среща с ръководството на община Братислава - Старе место, която
е обществен, културен, политически и туристически център на Словакия. В
дискусията за добри практики и предизвикателства в сферата на местното
самоуправление, както и възможностите за сътрудничество между
България и Словашката република в различни области на икономиката,
туризма, културата и спорта се включиха Н. Пр. г-жа Йорданка Чобанова извънреден и пълномощен посланик в Словашката република, Радослав
Щевчик – кмет на община Братислава-Старе Место, Яна Шпанкова – зам.-

кмет, Петер Осуски – общински съветник и депутат в НС, бивш зам.-кмет
на общината и Ивета Хахнова – председател на Общинския съвет.
Представителите на българската делегация проведоха и работна среща
в община Цървени кръст, в чиито граници влиза северозападната част на
град Ниш и 23 села.

Делегация от 33 кметове на Република България, съпровождана от
посланика на Република България в Словакия Н.Пр. г-жа Йорданка
Чобанова посети днес Завода за производство на сладкарски изделия
„Печиварни Серед“ на корпорацията I.D.C.Holding, АД

13.11.2017 г. – От дълго време развиваните контакти на корпорацията
I.D.C.Holding, АД и „Фондацията на професор Щефан Касай за развитие на
науката и образованието“ с Република България са кулминирали през тези
дни със среща с извънредния и пълномощен посланик на Република
България в Словакия Н.Пр. г-жа Йорданка Чобанова, представители на
РАО „Тракия“, както и самите представители на местните власти –
кметовете на българските общини. Предложението на посланика на
Република България в Словакия за обмяна на опит в областта на
управлението, инвестирането и иновациите бе много полезно за понататъшното развитие на сътрудничеството особено в областта на
предприемачеството, като бяха установени нови контакти с кметовете на
общините в България.
Гостите бяха посрещнати от председателя на надзорния съвет на
корпорацията I.D.C.Holding, АД – професор Щефан Касай, директора на
дивизия „Управление на човешките ресурси“ Дарина Папайова, директора
на дивизия „Търговия“ Роман Сукдолак и директора на дивизия
„Производство“ Роман Йежо. Последва презентация на значимите събития,
които I.D.C.Holding, АД е постигнала за 25 години. Отвориха се
възможности за бъдещо сътрудничество, което предизвика интерес на
гостите от България.
След прожекция на филм за I.D.C. последва екскурзия в
производствените зали на завода, където гостите живо се интересуваха за
новите производствени технологии. Членовете на ръководството
отговориха на редица поставени въпроси. Показа се, че тази област на
хранително-вкусовата промишленост е изключително атрактивна. На
срещата бяха споменати и предприятията на хранително-вкусовата
промишленост в България, които също имат своя традиция. Бяха

формулирани
идеи
за взаимно сътрудничество, включително
възможностите за получаване на суровини, необходими за осигуряване на
производството. Дискусията показа, колко важно е да се провеждат срещи
на равнище кметове, защото специалистите на тези позиции познават
конкретно проблематиката на самоуправлението и търсят възможности за
сътрудничество, което да доведе до положителното предвижване на
решаваните въпроси.
Ангел Папазов, председател на УС на РАО „Тракия“ и кмет на община
Първомай се интересуваше, по какъв начин компанията постигна толкова
високо равнище. Редица въпроси се отнасяха до управлението и
ръководството на корпорацията с това, че това е процес на получаване на
познания по време на дълги години, рационализацията на
производствените процеси и допълване с нови най-модерни машини и
оборудвания. Акцентът е поставен върху това, че на първо място е човека,
неговото възпитание и образование.
Димитър Здравков, кмет на община Садово зададе въпрос, отнасящ се
до фондацията на проф. Касай. Професорът му отговори, че главният
смисъл на Фондацията е дарение на знания, което означава, че се
ориентира предимно върху такива дейности, които развиват знанията в
конкретни професии и ги свързват с практиката. Поради това фондацията
се ориентира към получаване на нов опит и от работниците в
производството, съсредоточава се върху публикации за иновации и нови
прогресивни методи на производството, включително останалите части на
процеса, почвайки от проекта и достигайки самото реализиране.
Изненада за участниците на срещата бе подготвения Case Study, който
проф. Касай приготви специално за това посещение. В него бе обяснена
същността на дейностите и предприемаческото поведение в корпорацията
I.D.C.Holding, АД. В края на срещата проф. Касай подари на посланик
Йорданка Чобанова поредица специализирани публикации, които
принадлежат към основния книжовен фонд на предприемачите и
студентите по мениджмънт и стратегия на предприемачеството с
възможност за тяхното разпространяване и конкретно използване в много
области на живота. Много въпроси и отговори откриха редица
възможности за създаване на търговски връзки, но и покани за участие със
стимулиращи идеи на почвата на български университети и научни
институции. В края на срещата професор Касай заяви: „От дълги години
имам много приятели в България, но започвайки с днешния ден намирам
нови и нови. Приятели, с които човек може да се радва и да направи много
неща, които да са в полза за страната му, за съвместните цели и интереси“.

