Бизнес Център Свищов

„Бизнес Център Свищов” е сдружение с нестопанска цел, което със законни средства подпомага развитието на малкия, средния и фамилния
бизнес в региона на община Свищов.

„Бизнес Център Свищов” работи за развитието на местната икономика, способства развитието на предприемачеството в
региона на община Свищов, подпомага безработните, социално слабите, инвалидите и
лицата, нуждаещи се от грижи, стимулира
социалната интеграция и личностната реализация.
Вече пета година екипът ни активно
работи за развитието на гражданското общество в община Свищов, подобряване на
връзките между общинската администра-

ция и неправителствените организации,
повишаване на гражданската ангажираност на учениците, студентите и медиите.
„Бизнес Център Свищов” участва и партнира в редица проекти на Програмата на
ООН за развитие в България, като проект
„Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS),
разработването на стратегия за устойчиво
развитие на община Свищов, проект “Възможности 21-век”.

“Бизнес Център Свищов” е финансиран по проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS), инициатива на
Министерството на труда и социалната политика с
подкрепата на Програмата за развитие на ООН
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Подпомагане развитието на местната икономика

Схемата за финансов лизинг е част от проекта “Заетост чрез подкрепа на
бизнеса” (JOBS), финансиран от българското правителство чрез Министерството на труда и социалната политика и подкрепян от
Програмата на ООН за развитие.

Схемата за финансов лизинг е финансов механизъм за подкрепа на начинаещи,
микро и малки предприятия и земеделски
производители, които са затруднени в достъпа си до кредитиране. Средствата, отпуснати по Схемата за финансов лизинг, се
изразходват за закупуване на дълготрайни
материални активи - машини, оборудване,
транспортни средства, селскостопанска техника, инвентар и др., които се отдават на
лизинг на местни лица и предприятия. Чрез
Схемата „Бизнес Център Свищов” подпомага икономическото развитие в региона на
община Свищов, съдейства за разкриването на нови работни места и запазването на
съществуващите.
***
Галя Йорданова е безработна от 1997
година. Тя разполага със собствена селскостопанска сграда в близкото до Свищов село
Българско Сливово. Галя е трудолобива,
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премества се да живее на село и започва да
обработва земите си. Постепенно закупува
и техника – сеялка, трактор, плуг, косачка.
През 2004 година тя решава да се регистрира като земеделски производител. За да
затвори цикъла на предлаганите от нея услуги, Галя се нуждае от сламопреса. Така тя
ще може да коси, балира и да транспортира
до склада, а също така да извършва услуги
и на живущите в Българско Сливово и близките села стопани.
Галя Йорданова кандидатства по схемата „Започни с лизинг” и през февруари
2004 година с помощта на „Бизнес Център
Свищов” тя закупи „на старо” сламопреса
„Kola-Bautz”.
Така в края на април 2004 година безработните в община Свищов станаха с един
по-малко, а земеделските производители
се увеличиха с един.

***
Йордан Данков се занимава със земеделие от дванадесет години, като преди
това има двадесет и две години стаж като
механизатор. През 2004 година той планира да увеличи двойно обработваемите до
този момент 3 000 декара земя и за това
му е необходим трактор. Йордан участва
в информационната среща през ноември
2003 г. в „Бизнес Център Свищов”, на която
бе представена схемата за финансов лизинг
на проект JOBS.
През февруари 2004 той решава да се
обърне към Бизнес Центъра в Свищов, и с
помощта на схемата за финансов лизинг да
купи необходимият му трактор.
На 1-ви март лизинговата комисия
одобрява бизнес-идеята и на 17-ти март
Йордан Данков получава ключовете на новия Беларус 952.

***
Заведението за бързо хранене “Неделя”
е създадено преди три години. То се намира
на центъра на Свищов и се ползва предимно от работещите в близост граждани и студентите. Ресторант “Неделя” си спечели за
кратко време много добро име в града и е
редовно посещаван заради добрата кухня,
бързото обслужване, ниските цени и чистотата. През 2004 година фирмата наема
помещение с намерението да открие още
едно заведение. За необходимото кухненско оборудване собственикът Георги Георгиев се обръща към „Бизнес Център Свищов”
и с помощта на Схемата за финансов лизинг
са закупени машини на стойност до 15 000
лева. През януари 2005 година отвори врати неговото второ заведение, намиращо се
на площад “Свобода”, а в него работят десет
новонаети работнички.

През 2004 година от Схемата за финансов лизинг са се възползвали:
 Шест фирми, двама земеделски производители, двама безработни
 Обща сума на отпуснатите лизинги - 124 842 лева
 Чрез схемата за финансов лизинг са разкрити 27 нови работни места (от
тях 20 за жени) и са запазени 85 работни места
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Повишаване капацитета на местните власти
За последните четири години
„Бизнес Център Свищов” реализира редица проекти, свързани с
повишаването на капацитета на
местните власти и развитието на
гражданското общество

С проекта „Информационно осигуряване на малките населени места в общината”
екипът на „Бизнес Център Свищов” си постави за задача да улесни административното обслужване на жителите на селата, да подобри и поевтини информационните услуги
и да създаде връзка както между селата и
града, така и между самите кметства.
С активното участие на кметовете бяха
оборудвани всичките петнадесет кметства
в община Свищов с еднаква компютърна
техника – персонален компютър, лазерен
принтер, скенер, UPS, модем. Осемдесет
часа обучение преминаха общо двадесет
и седем служители в кметствата, включително и кметове, по начална компютърна
грамотност, работа с Windows XP, офис приложения, работа с периферия, специализирани програмни продукти и други.
С реализирането на проекта във всяко
кметство се създадоха условия за качествено и бързо административно обслужване
“на място”, достъп до информация, подготвиха се хора за извършване на тези услуги.
Осигурена бе интернет-връзка и електронни пощи на селата.
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Компютърните специалисти на „Бизнес
Център Свищов” разработиха програмен
продукт с актуална информация за закони, наредби, нормативни документи, правилници, указател, решения на Общински
съвет Свищов и др., който е достъпен във
всичките кметства.
Настоящият проект постави основите
на превръщане на община Свищов в първата в България „електронна община” с
компютърна мрежа в 100% от администрациите в града и селата. Това не би могло да
стане без активната подкрепа на общинската администрация и доброто партньорство
с кметствата в селата.

Развитие на гражданското общество
Още една стъпка за развитие на гражданското общество бе реализираният през
2004 година проект „Възстановяване на
спирките в селата”. Той бе свързан с частично подобряване на инфраструктурата в
селата чрез възстановяване на автобусните
спирки.
С този проект екипът на „Бизнес Център
Свищов” планира развиване на потенциал
за изпълнение на проект „на място” чрез

формирането на сдружение на кметовете
и кметските наместници и делегирането на
изпълнението на проектните дейности от
тях. По проекта бяха изградени петнадесет
спирки – по една във всяко село на общината.
През юни 2004 бе регистрирано сдружение “Единство 21-ви век” на кметовете
на селата в Община Свищов. Целите на
сдружението са: развитие и утвърждаване
на духовните ценности, гражданското общество и ефективното местно самоуправление в Община Свищов.
Дейностите по проекта приключиха
през октомври 2004 година с мащабна
конференция, в която взеха участие представители на община Свищов, кметовете на
селата, неправителствени и екологични организации, представители на форум-офиса
Болкан Асист и офиса по проекти ФРМС.
Проектите са част от програма
„Обществен Форум Свищов” и са финансирани от Швейцарската агенция
за развитие и сътрудничество на
Швейцарското правителство и съфинансирани от община Свищов.
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Добри практики

На официална церемония, провела се под
патронажа на г-жа Зорка Първанова, съпруга
на президента на България, на 13-ти декември
2004 година в Националния природен музей
„Земята и хората” бяха представени наградите на Дарителската програма на фирмата Ford
Motor Company за проекти, които са свързани с
опазване на природното и културното наследство на България.
Проектът на община Свищов за изграждане на творчески парк „Открита сцена „Калето”
на едноименната местност е отличен с първа
награда. Визуалното представяне на идеята в
конкурса бе посредством триизмерния компютърен модел, изработен от компютърните специалисти в „Бизнес Център Свищов”. Наградата
идва в една изключително конкурентна среда
- в конкурса през т. г. участваха 55 проекта,
а журито бе председателствано от известния
публицист и общественик Дончо Цончев.
Целта на проекта е парк „Калето” да се превърне в „Парк на творците” като се предвижда
изграждане на открита, амфитеатрално разположена сцена под стените на древната крепост.
В парка се намира и реставрираната вече църква „Св. Димитър”, построена през XV век, а в
нейния двор е било първото класно училище в
България. Сцената ще даде възможност за осъществяване на много културни прояви и привличането на туристи чрез това емблематично
за града място.
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***
Дочка Гецова е родена в ромско семейство. Работила е като лаборант, а 17 години - като
ветеринарен доктор. В момента работи като
посредник на фирма. Но мечтата й бе да стане
журналист.
Повече от две години Дочка Гецова бе упорита в опитите си да бъде чуто нейното мнение
като изпращаше статии до всички национални
ежедневници, използвайки услугите на „Бизнес
Център Свищов”.
„Защо желая да стана журналист?
Като ромка познавам живота на ромите,
техните проблеми и неволи, нрави и обичаи, и
ще отразявам действителността за живота на
ромите и няма да правя расова дискриминация.
Ще бъда толерантна към роми и българи.
Апелът ми към медийните журналисти е:
да отразяват не само пошлото, но и доброто у
ромите. Вие не познавате ромската душа, колко
топла, сърдечна и гостоприемна е. Ромите нямат втора родина, както другите етноси в България, те имат една родина – това е България.”

В началото на 2004 година Дочка се яви
на конкурс и заслужи своята журналистическа
карта. Тя има публикации във вестниците “Труд”,
“24 часа”, „Стандарт” и “Дума”, кореспондент е на
вестник “Де факто”. И досега тя набира и изпраща статиите си в „Бизнес Център Свищов”.

Развитие на туризма

Благоприятното местоположение на
Свищов дава предпоставки за развитието
на вътрешния и международен туризъм, за
което съдействат запазените над 120 архитектурни, археологически и художествени
паметници на множество епохи (Римска,
Възрожденска и др.), островите по р. Дунав
и при гр. Белене и с. Вардим, паркът “Паметниците”, многобройните величествени
храмове, строени от родолюбиви свищовлии и др.
Свищовци с право се гордеят с миналото на своя град, защото с него са
свързани събития, положили началото и определили много от насоките
в стопанското и културно развитие
на България. През 1651 година Филип
Станиславов издава първата печатна
книга на новобългарски език. Големи са
заслугите към Свищов на Христаки
Павлович - възрожденски и просветен
деец и книжовник. През 1831 година
той открива тук първото класно учи-

лище, през 1833 година издава първия
в България учебник по аритметика, а
през 1844 година - първата история на
България - “Царственик или История
болгарская” (преработка на Паисиевата история). Филип Сакелариевич прави първото крупно дарение на родния
си град за развитие на просветното
дело през 1912 година. Примерът му e
последван от неговия съгражданин Димитър Хадживасилев, с чието дарение
е построена сградата на Държавната
търговска гимназия през 1895 година
от австрийския архитект Паул Бранг.
Еленка и Кирил Д. Аврамови завещават състоянието си на общината за
построяване на сграда за читалище и
театър. Димитър Апостолов Ценов
дарява цялото си състояние в размер
на 50 милиона лева за построяване и
поддържане на търговска академия от
европейски тип - днешната Стопанска академия, която носи неговото име.

„Бизнес Център Свищов” съвместно
със „Съвет по туризъм Свищов” и в широко
партньорство с местни екологични организации участва в разработването на туристически маршрути, рекламни материали
и тяхната промоция. Нашите специалисти
участваха в създаването на туристическия
портал на Община Свищов
www.visitsvishtov.com
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Ние предлагаме
Обучения
• Компютърни, езикови, бизнес обучения
по заявка
Електронни услуги
• Разработка и поддръжка на интернетстраници
• Презентационни дискове
• Мултимедийни презентации и клипове
• Електронни публикации
Туристически услуги
• Туристически пакети
• Туристическа информация

Финансов лизинг
• За начинаещи и действащи фирми
• Започнете с лизинг за безработни

Реклама
• подготовка и печат на брошури и дипляни, дигитална фотография, уеб-дизайн,
хостинг

Създаване на сдружения
• Земеделски производители
• Маркетингови групи
• Производствени групи
Работа с местни партньори
• Форум за местно икономическо развитие
• Организиране на кръгли маси по актуални
теми
• Срещи с други неправителствени организации

Работа със занаятчии
• Съдействие при реализацията на произведените изделия
• Организиране и участия в базари и изложения
• Изработка на брошури, бюлетини, плака- Центърът разполага с
ти
многофункционална зала с капацитет
• Създаване на WEB-каталози и презентаци- • 35-40
места, озвучаване, мултимедиен
онни галерии
проектор, екран, флипчарт, бяла дъска,
достъп до интернет, климатизирана
Бизнес услуги
•
Зала
за преговори с капацитет до 10 чове• Технически услуги
ка,
телефон,
факс, достъп до интернет
• Информационни услуги
• Интернет-център с необходимата техника
• Консултантски услуги
за копиране, сканиране, филмиране и фо• Изработване на бизнес планове
тографиране
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