
проблеми, свързани с данъч-

ни, пазарни и законови инте-

реси и др. Тези международ-

ни връзки се ползват от ру-

сенски бизнесмени при про-

блем с фирма в друга държа-

ва. Освен всичко това РСК 

има ролята и на консултант 

при създаване на договори 

за различни области, за под-

помагане правилното ситуи-

ране на дадена пазарна ве-

рига, консултира и инвести-

тори от чужбина за възмож-

ностите на Русе и за това в 

каква посока би могъл да се 

развие бизнесът им в града. 

Създаването и подпомага-

нето с иновативни решения 

също е част от дейността на 

Камарата. РСК изготвя про-

вен това те могат да зададат 

въпроси или да отправят пре-

поръки към РСК, а тя, от своя 

страна, чрез Българска сто-

панска камара в София съз-

дава пряка връзка с МС. Ка-

марата е посредник за вза-

имната информираност и 

интереси между правител-

ство, работодатели и работ-

ници. Индустриалните отно-

шения са заформени, а РСК 

отговаря за координиране-

то им. Друго важно нещо, с 

което се занимава Камара-

та, са международните връз-

ки. Това включва обмяна на 

опит със съседни държави за 

- Как Стопанската камара 

помага на русенци?

- Камарата е най-стара-

та работодателска органи-

зация, част от Българска-

та стопанска камара в един 

общ алианс. Русенската сто-

панска камара е неправи-

телствена организация, юри-

дическо лице, работещо в 

полза на регионалния биз-

нес. Мисията й е да подпо-

мага малкия (микро) и сред-

ния бизнес да се разрастват. 

Да даде всички възможнос-

ти на ръководителите, дирек-

торите и т.н. на предприятия 

да разкриват нови работни 

места и да увеличават пазар-

ните си ниши. По този начин 

РСК търси решение за вся-

ка една фирма член на Ка-

марата. В задачите й за ре-

шаване влиза подпомагане-

то на фирмите чрез обуче-
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Бизнесът не е 
политически оцветен,
той просто работи 
с управляващите

ние на различни видове спе-

циалисти. Спектърът на спе-

циализация е широк - от ох-

рана на труда до професио-

нално обучение на работни-

ци в различни специалности: 

строители, заварчици, шива-

чи и др. С други думи Кама-

рата  чрез учебния си център 

подпомага бизнеса на мяс-

то, като обучава работници. 

Тази инициатива е съвмест-

на с Бюрото по труда по раз-

лични проекти. В помощ на 

русенския бизнес Камарата 

участва и чрез издаване на 

сертификати за произход на 

фирмите, изнасящи продук-

цията си извън Европейския 

съюз. Камарата информира 

членовете си, както и заинте-

ресованите лица, като: качва 

на сайта си www.rusesk.com 

всички новости като: реше-

ния на Министерския съвет, 

проектозакони, които се об-

съждат, и др. Тази информа-

ция е полезна за бизнеса и 

всеки ръководител би могъл 

да се възползва от нея. Ос-

Делегация учени от Казахстан



боти в хармония с общин-

ското и областното ръковод-

ство. Затова ролята й е да 

се бори срещу тази наруше-

на бизнес среда, но със за-

конови средства. 

- Къде се корени про-

блемът и как трябва да се 

реши?

- Проблемът идва от жела-

нието за централизирано уп-

равление. Всичко се диктува 

от ръководството на държа-

вата. Не е освободена реги-

оналната инициатива.

- Водите консултации и 

с чужди инвеститори. Има 

ли желаещи да инвестират 

в Русе?

- Има желаещи да инвес-

тират, при това с големи въз-

можности. Крупният инвести-

тор преди всичко обаче иска 

да му се решат инфраструк-

турните проблеми и затова 

провеждаме срещи с кмет-

ската и с областната упра-

ва. Но срещаме няколко ос-

новни проблема. Първият е, 

че като държава все още не 

сме в регулация, в Евросъ-

юза сме, но не са уточнени 

регионите. Друг проблем е, 

че нямаме документи за ре-

ална собственост, а инвес-

титорите искат реална соб-

ственост. Третата спънка се 

състои в това как да предос-

тавим на инвеститора свобо-

да на енергиите. В момента, в 

който се сблъска с “монопо-

лите”, както и с таксите, кои-

то за него са или поносими, 

или високи, той се сблъсква 

и с корупционна среда. Всич-

ко това плаши инвеститорите 

и повечето бягат. Тези, кои-

то остават, го правят по дру-

ги съображения - че са мно-

го мръсни и никъде другаде 

не могат да намерят място. 

Нашата битка е да намалим 

корупцията чрез изявления, 

чрез показване, чрез добри 

практики. И няколко години 

поред се опитваме да убедим 

властта, че най-после тряб-

ва да заработи електронно-

то правителство, че бизне-

сът не е политически оцветен 

и му трябва свободна среда. 

- Какви са проблемите на 

регионалния бизнес?

- Проблемите на регионал-

ния бизнес се свеждат до ня-

колко. Първият е липса на ра-

ботна ръка, породена от де-

мографския фактор. Второ - 

липса на експерти. Липса на 

качествени технически ка-

учвания, анализи и експерт-

ни оценки; дава правни, сче-

товодни и други консултации, 

дава дори офиси под наем. 

- Камарата се опитва да 

облекчи бизнеса, така ли?

- Да, стремежът на Камара-

та е да възпира институции-

те, които са т.нар. “регулато-

ри”. Няма нужда от чак тол-

кова голямо регулиране. Биз-

несът израства, когато е сво-

боден и той търси свободата. 

Не може да се налагат огра-

ничения в бизнеса и да има 

само един да рисува, един 

да пише, един да чете... ами 

другите, които го могат, как-

во да правят? Целта е всеки, 

който  може, да го прави и да 

излезе на пазара с цената 

си. Само свободният пазар, 

конкуренцията движат раз-

витието на производството, 

а оттук и по-висок стандарт 

на живот.

- Казвате, че няма сво-

бодна бизнес среда в Русе, 

така ли?

- Да, това не е реална биз-

нес среда, това е регулира-

на среда, в която мравката 

може да победи слона. Не 

можем да говорим за реал-

на бизнес среда, когато тя 

е регулирана политически. 

Бизнесът не е политически 

ориентиран, той просто ра-

Бизнесът не е политически оцветен...
дри. Тотална липса на инже-

нерно-технически кадри. Ме-

дицинските кадри все повече 

и повече липсват. Тази лип-

са не е породена само от де-

мографския фактор, породе-

на е и от демотивацията. Де-

мотивацията се дължи на от 

голямото регулиране на па-

зара. Трябва правителство-

то да се усети и да спре регу-

лациите. Опитваме се да сме 

европейска държава, без да 

имаме европейски ценнос-

ти, като налагаме европей-

ските задължения, но без 

да пускаме правата. Други-

ят проблем е, че в момента, 

в който видим, че някой бъл-

гарин е успял, ако той изяви 

самостоятелност в мислене-

то си, моментално се пращат 

институциите срещу него. А 

институциите ударят ли те, 

шансът да оцелееш е мини-

мален, даже нулев. Админи-

стративната машина те смаз-

ва - има как да стане, моде-

лите са добре разработени. 

Тези модели работят срещу 

бизнеса. Бизнесът е регули-

ран, това е основният про-

блем. Капитализмът имаше 

едно основно качество: ра-

ботиш повече, получаваш по-

вече. Само че сега е регули-

ран капитализъм, т.е. взима 

само този, който кара кора-

ба - малко свръхбогати и мно-

го бедни. Тази голяма разли-

ка е опасна за обществото ни 

като цяло.

- Как се справя Русе с не-

достига на кадри?

- На първо място, като си 

обучава свои. На второ, като 

мотивира такива от други ре-

гиони и като внася от други 

държави. Има много добри 

световни практики по 

този въпрос, само тряб-

ва да ги ползваме.

- Русе винаги е бил 

аграрно-индустриален 

център, запазва ли се 

това име и днес?

- Абсолютно. Русе е 

агроиндустриален цен-

тър с една скоба - ре-

гулиран от София. От-

там казват какво ще се 

сее, колко ще се сее и 

кой ще сее, като упра-

вляват (регулират) суб-

сидиите и пазара. Поч-

ти са унищожени цели 

подотрасли от селско-

то стопанство или са 

минимизирани.

- Стопанската камара и 

мястото й в Русе?

- Стопанската ка-

мара е флагман в 

региона като рабо-

тодателска органи-

зация. Тя е майка-

та - всички камари 

в страната са обе-

динени в нея. Идеята 

е в единението. Ка-

марата търси реше-

ние, изправя се сре-

щу администрация-

та и й казва къде й е 

проблемът. Камара-

та е мирният подход, 

законният. Само за-

конът ни дава свобо-

да. Но законът тряб-

ва да е над всички! 

Не е ли законът над всички, 

свободата изчезва!
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