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Д-р по икономика Кирил Григоров, управител на Общинския
гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП):

Работен семинар

Фондът гарантира пред банките до
50% от кредита на малките фирми
- Г-н Григоров, кога е създаден ОГФМСП?
- Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия
(ОГФМСП) е учреден на 17.06.2002 г. с решение на Столичен общински
съвет (СОС).
- Кой е инициатор за създаването на ОГФМСП към Столична
община?
- Инициатор е СОС. ОГФМСП е специализиран орган на СОС, чиито
средствата се образуват със заделяне на 10% от общинската приватизация.
- Какво представлява дейността му – какъв инструмент е гаранцията на фонда?
- Целта на ОГФМСП е да провежда политиката на Столична община за
по-лесен достъп на малките и средни предприятия (МСП) до финансиране
от кредитните институции и фондовете на ЕС, както и да осъществява
консултиране на малките фирми по различни въпроси. В работата си
ОГФМСП се придържа към приетата от Столичния общински съвет програма за работата на ОГФМСП-СО. При разработване на програмата си
ОГФМСП се е съобразил с приоритетите на СО и с необходимостта
ОГФМСП да провежда политиката за подпомагане на малкия бизнес на
територията на Столична община.Общинският гаранционен фонд гарантира кредити на фирми, които са регистрирани или развиват дейност на
територията на Столична община. Фондът гарантира пред банките до
50% от кредита на малките фирми, но не повече от 100 хиляди лева,
независимо от размера на кредита.
Издаването на гаранции за МСП от ОГФМСП-СО се извършва по два
начина:
• ОГФМСП-СО изпраща фирмите до банките с одобрение, че фондът е
склонен да поеме гаранционен ангажимент към тази фирма;
• БАНКИТЕ - ПАРТНЬОРИ отправят предложение до ОГФМСП-СО
за гаранционна подкрепа.
ОГФМСП извършва и консултации на МСП в следните области: услуги
за разработване на проекти за кандидатстване по оперативни програми
на ЕС, счетоводни услуги, правни услуги, мениджърски услуги и услуги,
свързани с получаване на международни сертификати – ISO 9001, 14001,
присъждане на първоначален кредитен рейтинг и др.
- Колко гаранции от съществуването си е предоставил фондът?
- Към настоящия момент ОГФМСП-СО има 313 издадени гаранции.
- Ще се увеличи ли стойността на гаранцията от 100 000 на 200 000
лева?
- За момента не съществува такава необходимост. Целта е да се
подкрепят най-малките, защото те действително имат нужда от помощ.
- Тази седмица като партньори на Института за европейски цен-

ности, успешно приключвате Проект „Голямата община и малкият
бизнес – Европейски
практики за партньорство и развитие на местната общност”. Проектът
е финансиран от Столична община по Програма Европа – граждански проекти и европейски практики, 2010.”
Какви други проекти изпълнявате сега?
- Освен проекта по “Програма Европа”, за който
стана въпрос Фондът работи още по Проект
„Сътрудничество в Югоизточна Европа за финансиране и иновации”, част от
Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа
(ИНТЕРЕГ ІV В). Партньори в проекта са представители от 10 страни от
Централна и Източна Европа, които с общи усилия ще усъвършенстват
контекста за подкрепа на МСП в областта на иновациите и транфера на
технологии.
Най-новият ни проект е “За висока енергийна ефективност на територията на Столична община”. Това е съвместна инициатива на ОГФМСП –
СО, Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) и Фонд “Енергийна
ефективност” (ФЕЕ). Целта на проекта е подкрепа на изпълнението на
дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради
общинска собственост и сгради на МСП на територията на СО, независимо от вида на собственост.
- Как да ви намерим – координати, начин и процедури за връзка?
- Всеки гражданин или представител на фирма може да се свърже с
нас на следните адреси:
1. Централният офис на ОГФМСП – СО се намира на адрес: гр. София,
ул. „11 август” №4, ет. 2. телефон за връзка 02/980 99 38;
2. Информационен център на Фонда се намира на адрес: гр. София, ул.
„Сирак Скитник”№9 (Пазар “Ситняково”), тел. за връзка 02/870 83 05;
E-mail:info@ogf-sofia.com

Институт за европейски ценности

В Стопанската камара се проведе
семинар „Мозъчният тръст на кмета”
На 22.10.2010 (петък) в Зала 7 на БСК в София бе проведен тренинг семинар на тема „Мозъчният
тръст на кмета” с модератори д-р Лилия Братоева и Сергей Ангелов от Института за европейски
ценности.
Целта на тренинг семинара „Мозъчният тръст на кмета” (МТК) бе да се формулират идеи за проекти,
инициирани от експерти и представители на община София. Бяха проиграни няколко техники за
генериране на идеи, като “Световно кафене” и “Аквариум”. С. Ангелов представи доклад на тема
“Мозъчните тръстове”. Присъстваха 18 представители на общинската и района администрация, както
и кметът на район Лозенец Прошко Прошков.
Събитието бе в рамките на проект „Голямата община и малкият бизнес – европейски практики за
партньорство и развитие на местната общност”, финансиран по “Програма Европа – граждански
проекти и европейски практики, 2010” на Столична община. Партньор по проекта е Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община.
Проектът „Голямата община и малкият бизнес – европейски практики за партньорство и
развитие на местната общност” се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община
Програма Европа – граждански проекти и европейски практики, 2010
Организация „Институт за европейски ценности”

Кръгла маса на тема
“Градовете в битка за електромобили”
На 29.10.2010 г. в София, зала 1 на БСК – ул. “Алабин” №16-20, от 10.30
ч., ще се проведе Кръгла маса “Градовете в битка за електромобили”.
Събитието е в рамките на Проект „Голямата община и малкият бизнес –
европейски практики за партньорство и развитие на местната общност”,
финансиран по “Програма Европа – граждански проекти и европейски
практики, 2010” на Столична община и е насочено към една изключително актуална тематика.
Целта на Кръглата маса „Градовете в битка за електромобили” е да
се формулират идеи за програми, проекти, предложения до СОС и Столична община за приобщаване на Столичния град към световните градове водещи последователна политика за противопоставяне на глобалното
затопляне и въвеждане на нисковъглеродна икономика. Адаптацията към “зелени коли” е една
действителност. През следващите десетилетия ще има значителен подем на електромобилите по
улиците на световните градове. Всички големи автопроизводители са подготвили масови електромобили за този подем, комуналните услуги, транспортните агенции и доставчиците на инфраструктура
се включват за построяване и управление на зарядна инфраструктура, а консултантските фирми се
подготвят да преструктурират цели стойностни вериги.
Чрез дискусията се надяваме да постигнем консенсус за стартиране на Общинска програма, която
да подпомага и развива приложението на електромобилите като масов транспорт. Очаква се да
присъстват представители на СОС, СО, БАН, БСК, Индустриален клъстер „електромобили”, Български съвет за устойчиво строителство и др.
Проектът „Голямата община и малкият бизнес – европейски практики за партньорство и
развитие на местната общност” се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община
Програма Европа – граждански проекти и европейски практики, 2010
Организация „Институт за европейски ценности”

“Програма за висока
енергийна ефективност на
територията на Столична община”
На 3 ноември, сряда, в сградата на Столична община на ул. Московска 33, в Заседателната зала на 5 етаж от 14 до 16 ч. ще се
проведе работен семинар във връзка със стартирането на Програмата за висока енергийна ефективност на територията на Столична община. Форумът е безплатен и се организира съвместно от Общински
гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Столична община
(ОГФМСП), Изпълнителна агенция по енергийна ефективност (АЕЕ)
и Фонд за енергийна ефективност (ФЕЕ) с подкрепата на Столична
община.
Целта на Програмата е да бъдат реализирани дейности и мерки за
повишаване на енергийната ефективност в сгради – общинска собственост, приоритетно училища и болници, както и в сгради и промишлени системи на малки и средни предприятия (МСП) на територията на Столична община на базата на договори с гарантиран резултат
(ЕСКО договори).
Поканени са районните кметове, представители на медии, строителни фирми, малки и средни предприятия, търговски банки и други
заинтересувани лица. На форума ще присъстват Ирина Савина – зам.
кмет на Столична община по направление “Инвестиции и строителство”, Ирина Йорданова – председател на СУ ОГФМСП и председател на Постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с
гражданското общество в СОС, Иван Илиев – председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в СОС и др.
Целта на семинара е да запознае участниците с Програмата и да
бъде проведена конструктивна дискусия по конкретните стъпки за
реализацията й.
Семинарът ще протече при следната програма:
13,45 – 14 ч. – Регистрация на участниците;
14 ч. – Откриване на работния семинар и приветствие към участниците от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община
14,15 – 15 ч. - Представяне на програмата от представители на
АЕЕ, ФЕЕ и ОГФМСП-СО:
- д-р Кирил Григоров – управител на ОГФМСП – СО;
- инж. Кольо Колев – изпълнителен директор на Агенция по енергийна ефективност;
- Димитър Дуков – изпълнителен директор на Фонд енергийна ефективност;
- инж. Христо Христов – представител на Камарата на строителите в
България (КСБ) и управител на “Ескона Консулт” ООД ще представи
положителния опит от приложението на ЕСКО договорите в България
и възможностите за успешна реализация на ЕСКО договори с активното участие на представители на КСБ в контекста на Програмата.
15 – 16 ч. – Дискусия по проблемите, свързани с практическото
прилагане на Програмата.

Проектът в район Връбница
приключи успешно
Дискусия за правата и отговорностите на
районните кметове в Столична община
Успешно приключи проект „Европейски практики за развитие на административния капацитет на район Връбница.
Проектът се реализира от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с район Връбница и Сдружение “Бъдеще в Европа”, с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа”, 2010.
Концепцията и изпълнението на проекта са базирана на
12-те принципа, формулирани в европейската Стратегията
за иновации и добро управление на местно ниво, приета във
Валенсия, 2007 г.
За изпълнение на дейностите много полезна бе подкрепата, оказана от членове на Програмния съвет и от експерти на
програма “Европа”.
След цялостна оценка на дейността в район Връбница,
бяха адаптирани в комплекс европейски практики, които
започнаха да подпомагат районната администрация да стане по-модерна и ефективна.
Най-напред бе разработен анализ и оценка на системата
за управление и административното обслужване на гражданите в район Връбница през последните две години.
За установяване удовлетвореността от административното обслужване бе проведено анкетно проучване сред жителите на района. Резултатите бяха показателни за добрите
постижения и очертаха проблемите в развитието на Връбница.
Направената персонална оценка и диагностика на професионалните профили на кмет, заместник-кметове, секретар,
началници на отдели послужиха за изработване на персоналнипрограмизапрофесионалнотоимразвитие.Тазиважна
дейност, заимствана като европейска практика, извърши
екип на Сдружение „Бъдеще в Европа”.
Проведено бе т.н. е-обучение” и тренинг на възловите
служители на администрацията на района за получаване на
умения и мотивация за позитивна и ефективна работа.
Разработена бе и започна реализацията на комуникационна стратегия на района с PR и рекламни материали.
Средпостиженията,коитобяхаустановениврайонВръбница, на първо място е създаденият екип от професионалисти,
начело с кмет Младен Младенов и неговите колеги, които
успешно се стремят да се справят с новите предизвикателства в условията на финансова криза.
На второ място има изградена работеща технология за
управление, базирана на професионално разработени доку-

менти – Програма за развитие на района 2007-2013, Устройствен правилник за дейността на районната администрация, Концепция за управление на човешките ресурси, Стратегия за управление на риска. Такива документи не се
срещат често в столичните райони, а в българските общини.
Те са отражение на добри европейски практики и най-вече
са действащи.
На трето място е ефективната работа на кмета Младен
Младенов и на екипа му със Столична община, държавните
институции, бизнеса и НПО в района. На това се дължи
успешната реализация на големите инфраструктурни обекти на територията на района, като например отсечката от
метрото.
Основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да се засилят функциите на районната администрация като ефективна и модерна, са няколко:
1. Преструктуриране за повишаване на ефективността и
функционалното взаимодействие между административните звена в условията на трудна финансова, а и предизборна 2011 г.
2. Доусъвършенстване на електронната информационна
система и въвеждане на пълен електронен документооборот.
3. Подобряване на материалната база, включително предприемане на действия за адекватна административна сграда, в която да има представителства и на други институции,
пряко свързани с административното обслужване на гражданите.
4. Реорганизация на структурите на Столичния инспекторат и преразпределяне на функции между него и районните
администрации.
5. Делегиране и преразпределяне на правомощия между
ДАГ и районните отдели „Устройство на територията” с
оглед постигане на цялостни завършени процеси в рамките
на една администрация като част от целите за обслужване
„на едно гише”.
6 Разширяване на функционалните и финансовите правомощия на районния кмет по конкретни действия на местното самоуправление.
Част от тези идеи са дискусионни и могат да предизвикат
отзивите на районните кметове в Столична община за преформулиране на техните права и отговорности в новите
условия.

Проектът „Европейски практики за развитие на административния капацитет на Район
„Връбница” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа –
граждански проекти и европейски практики, 2010.
Фондация РЕГИОН. БГ

