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От редакцията
Тъй като проект Cross-Inno-Cut напредва в усилията си за постигане на
конкурентно предимство на малките и средни предприятия чрез
иновационни техники за намаляване на разходите, експертите
поставиха акцент в работата си предимно върху определянето на
реалните стойности и практическите решения.
Успешно завършени бяха дейностите по обявяването на обществени
поръчки за набор на одитори, които трябваше да направят
диагностики за намаляване на разходите и да изготвят одитните
доклади за 100 малки и средни предприятия (за 70 фирми в Гърция и
30 фирми в България) в целевите райони в Южна България и Северна
Гърция. Избраните одитори преминаха през специално организирани
обучения: едно за одиторите в България, и другото - за одиторите в
Гърция. Обученията имаха за цел да предоставят на одиторите
необходимите разяснения, инструкции и подробности за използването
на платформата на дигиталния инструменариум, както и за
спецификата и качеството на необходимата информация от
диагностиките, извършвани във всяко от одитираните предприятия.
Диагностиката за намаляване на разходите и одиторските доклади в
България и Гърция бяха успешно завършени. Това дава основание за
по-нататъшен анализ и изработване на планове за действие,
предвидени за 30 малки и средни предприятия (20 в Гърция и 10 в
България) в целевите трансгранични области.
Настоящият информационен бюлетин представя начина на
извършване на диагностиките за намаляване на разходите и
дейностите по одитните доклади в 30 малки и средни предприятия от
предвидените целеви области на Южна България.
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Обучение за одитори на тема: Дигитален Инструментариум
Обучението за одитори на тема „Прилагане на иновативни технологии
за намаляване на разходите в предприятието” в рамките проекта
„Иновативни технологии за намаляване на разходите - CROSS-INNOCUT”,
финансиран от Програмата за европейско териториално
сътрудничество „Гърция-България 2007-2013” се проведен в
гр.Благоевград, България на 6-ти юни 2012 г.
Югозападният
университет
„Неофит Рилски” - Благоевград
бе домакин на обучението за
одитори на тема "Иновативни
технологии за намаляване на
разходите в предприятието" и
имаше за цел да предостави на
одиторите
необходимите
разяснения
и
подробни
указания за прилагането на
пратформата на Дигиталния
инструментариум, както и да
разясни спецификата и качеството на необходимата информация за
диагностиката, извършена във всяка от одитираните предприятия.
обучението се проведе в Зала № 302 на Правно-историческия
Факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски", Площад
„Георги Измирлиев - Македончето“, Благоевград 2700, България,
на 6 юни 2012 г. в 12:00 часа.
Семинарът включваше следните
презентации,
които
бяха
специално
разработени
за
обучението:
 ИНОВАТИВНИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА
РАЗХОДИТЕ – Въведение,
Лектор: д-р Сотирис
Зигиарис, изследовател в
Изследователския център
URENIO, Университет „Аристотел” в гр. Солун;
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 ДИГИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
РАЗХОДИТЕ - Он-лайн презентация и обучение, Лектор: г-н
Изидорор Пасас, изследовател в Изследователския център
URENIO, Университет „Аристотел” в гр. Солун;
 ХОРА и ПРОЦЕСИ – ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ – Он-лайн презентация и обучение,
Лектор: д-р Сотирис Зигиарис, изследовател в Изследователския
център URENIO, Университет „Аристотел” в гр. Солун;
 ЗЕЛЕНИ СГРАДИ - Он-лайн презентация и обучение, Лектор: г-жа
Мария Шина, изследовател в Изследователския център URENIO,
Университет „Аристотел” в гр. Солун;
 ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ
–
СЕНЗОРИ,
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ - Он-лайн презентация и
обучение,
д-р
Сотирис
Зигиарис,
изследовател
в
Изследователския център URENIO, Университет „Аристотел” в гр.
Солун;
 НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЧРЕЗ МАРКЕТИНГ И СОЦИАЛНИТЕ
МРЕЖИ – Он-лайн презентация и обучение, Лектор: г-н Изидорор
Пасас, изследовател в Изследователския център URENIO,
Университет „Аристотел” в гр. Солун.
Освен посочените по-горе презентации, в обучението беше предвидена
и дискусия, която можеше да отговори на някои въпроси и проблеми,
вълнуващи одиторите.
Всички представители на консултантските фирми, които трябваше да
извършат одитите, получиха специално подготвени за обучението
комплекти, съдържащи справочен материал по отношение обхвата и
технологията в събирането и обработката на необходимата
информация.

Обществени поръчки за набиране на оферти за одитори
Федерацията на индустриите на Северна Гърция, Югозападен
университет „Неофит Рилски“, Стопанска камара Петрич и Стопанска
камара Кърджали обявиха през март, април и май 2012 г. обществени
поръчки за набиране за експерти, които да извършат одитите в
малките и средни предприятия. Тръжната процедура имаше за цел да
привлече опитни експерти, които могат да предложат на малките и
средни предприятия услуги с добавена стойност.
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Публичната покана, организирана от Югозападния
университет „Неофит Рилски” беше официално обявена на 2
април 2012. Публичната покана за участие в конкурса бе
достъпна както на уеб сайта на университета(http://www.swu.bg/information-for/public-procurement.aspx)
така и на уеб сайта на Агенцията за обществени поръчки на Република
България (http://www.aop.bg) в рамките на периода от 2 до 17 април
2012. След оценката на получените оферти и съгласно критерия „найниска цена” Асоциация „Институт – Общество на знанието” бе избрана
за изпълнител за провеждане на консултантските услуги.
Публичната покана, организирана от Спотанска
камара Петрич беше официално обявена на 27
март 2012. Тръжна процедура приключи на 12
април 2012. След оценка на получените оферти в Стопанска камара
Петрич Компания „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ бе избрана за
изпълнител за извършване на консултантски услуги.
Публичната покана, организирана от Спотанска
камара Кърджали, изтече в края на май 2012 г.
След оценка на получените оферти в Стопанска
камара Кърджали Компания „Треънър Консулт“ бе избрана за
изпълнител за извършване на консултантски услуги.

Завършване на диагностиката за намаляване на разходите и доклади на
одитите
Всички консултантски услуги за извършване на диагностика на
намаляване на разходите (одити) в 30 малки и средни предприятия в
целевите райони в България бяха завършени през септември 2012.
Представители на трима изпълнители за извършване на
консултантски услуги посетиха фирмите, които бяха предложени за
диагностика на намаляване на разходите (одити) и за обработка на
данните използваха дигиталния инструментариум посредством уеб
сайта на Проект Cross-Inno-Cut (http://www.cost-cutting.eu ). Също така
бяха направени някои заключения относно установените области на
високи разходи. Всичката тази събрана информация по-късно ще бъде
използвана за разработването на предвидените планове за действие за
намаляване на разходите и тяхното последващо изпълнение в
пилотните фирми.
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Таблица 1: Седалище и предмет на дейност на малките и средни
предприятия, одитирани от Сдружение „Институт - Общество на
знанието“ (обществената поръчка на „Югозападен университет
Неофит Рилски“)
Седалище на фирмата:

Предмет на дейност

Град Благоевград

Туристическа агенция

Град Благоевград

Туристическа агенция

Град Благоевград

Местен производител на хлебни
изделия

Град Благоевград

Строителна фирма

Логодаж

Производство на вина

Град Благоевград

Строитела фирма

Град Благоевград

Ресторантьорски бизнес

Град Благоевград

Печатница

Град Благоевград

Производство на облекла

Град Благоевград

Производство на салати

Таблица 2: Седалище и предмет на дейност на малките и средни
предприятия, одитирани от “Трейнър Консулт” (обществената
поръчка на Стопанска Камара Кърджали )
Седалище на фирмата:

Предмет на дейност

Град Кърджали

Шивашка промишленост

Град Кърджали

Шивашка промишленост

Село Резбарци

Шивашка промишленост

Град Момчилград

Производство на изолационни
материали и каменни и бетонни
настилки

Община Кирково

Производство на пневматични
техники

Град Крумовград

Производство на кожени обувки
и други кожени изделия

Град Кърджали

Шивашка промишленост

с. Г. Чинка

Отглеждане на гъби

Град Ардино

Шивашка промишленост

Град Кърджали

Реклама
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Публичният търг за възлагане на обществени поръчки за
консултантски услуги за изработване на още десет плана за действие в
България се очаква да бъде обявен в началото на октомври 2012.

Пети
информационен
бюлетин
Федерация на
Индустриите на
Северна Гърция
Университет
„Аристотел”
гр. Солун
Изследователски
център „URENIO”
Югозападен
университет
“Неофит Рилски ”
Стопанска камара
на Източна
Македония
Федерация на
индустриите на
Родопи
Стопанска камара
Петрич
Съюз на
индустрията и
промишлеността
Ксанти
Стопанска камара
Кърджали
Федерация на
индустриите на
Еврос

http://www.cost-cutting.eu
Cross-Inno-Cut is co-funded by European Union
and National Funds of Greece and Bulgaria.

Стр. | 7

