ПЪТУВАЩ СЕМИНАР 2019
Традиция от 40 години

На 22, 23 и 24 април 2019 г. се проведе традиционният пътуващ семинар с
изявени студенти IV-ти курс от специалностите „Строителен бизнес и
предприемачество”, „Недвижими имоти и инвестиции” и „Бизнес икономика”, по
маршрута: гр. Варна – гр. Девня – с. Арбанаси – гр. Велико Търново – гр. Елена –
гр. Бургас – гр. Несебър – гр. Варна. В мероприятието се включиха и отличени
студенти от III-ти курс, специалност „Недвижими имоти и инвестиции”, както и
магистри от специалност „Строително предприемачество”, и докторанти към катедра
ИУС. Общо участващите студенти, докторанти и преподаватели в семинара бяха 25.
Семинарът беше организиран от катедра „Икономика и управление на
строителството” при ИУ – Варна, с главен организатор и ръководител гл. ас. д-р Иво
Костов. Участници и подпомагащи организационно семинара бяха още х. доц. д-р
Петко Монев, гл. ас. д-р Севдалина Христова, х. ас. Крaсимира Христова.
На 22 април мероприятието започна с посещение в най-големия завод за
синтетична калцирана сода в Европа (един от най-големите в света) – на „Солвей
Соди” АД (гр. Девня). Групата студенти, преподаватели и докторанти беше любезно
посрещната от г-н Спирос Нимокос – изпълнителен директор, г-жа Юра ДрагановаВладимирова – директор „Човешки ресурси”, г-н Иван Вълков – мениджър

„Производство”. На участниците в семинара беше изнесена изключително интересна
презентация за дейността и развитието на предприятието през годините, връзките му с
други заводи на „Солвей” по света, като беше предоставена и възможност за достъп до
производствения процес и музея на завода. Някои от най-интересните представени
факти бяха: за дейността на завода работят директно и индиректно около 1400 души (в
затворен цикъл на производство, с помощта на кариера и ресурсна база в гр.
Провадия); 1% от износа на България се формира от „Солвей Соди” АД; за
производството на синтетична калцирана сода в света, е адаптиран методът „Solvay”;
на посещение в завода през годините са били множество делегации и държавни глави;
на банкнотата на старите 10 лева е изобразен заводът.

След посещението в „Солвей Соди” АД (гр. Девня), отново на 22 април,
участниците в пътуващия семинар посетиха производствената база на „Престиж-96”
АД (гр. Велико Търново) – основен производител на бисквити, вафли и мини кейкове,
както и един от най-големите производители на хранителни изделия в България.
Посрещнаха ги г-н Пламен Тодоров – директор „Покупки и качество”, г-жа Мая
Иванова – мениджър „Оперативно планиране и контрол”, г-жа Анна Попова –
специалист „Човешки ресурси и администрация”.
Представителите на „Престиж-96” АД („майсторите на вкусни изкушения”)
споделиха редица впечатляващи данни за просперитета на компанията през годините:
богата продуктова гама в основните категории – бисквити, вафли, мини кейкове;
изцяло нов завод, построен през 2013 г. по последни технологии и стандарти за

качество; пазарен лидер в България; присъствие в над 30 държави; над 650
висококвалифицирани служители; спечелване на редица награди и признания (в т.ч.: в
топ 10 на българските компании за храни; инвеститор на годината за 2012 г.; сграда на
годината 2012 г.; компания на годината 2015 г., 2016 г., 2018 г.; работодател на
годината 2016; национален шампион в рамките на Европейските бизнес награди); найголям пазарен дял в България за: бисквити – 21,5%; мини кейкове – 22,4%; вафли –
21,3%. На участниците в семинара беше предоставена възможност за цялостен преглед
на производствения процес.

В първия ден на пътуващия семинар участниците посетиха също църквата
„Рождество Христово” (построена през XVI-XVII в., в която е направен уникален за
страната стенописен ансамбъл по тематична широта и енциклопедичност), както и
музея „Констанцалиева къща” (първоначално изградена през XVII в., представляваща
един от най-забележителните и представителните паметници на жилищната
архитектура в България).

На 23 април се проведе среща в Община Бургас (с общински център – гр. Бургас,
обявен за най-добър град за живеене в България за 2018 г.). Участниците в пътуващия
семинар бяха любезно посрещнати от г-н Красимир Стойчев (възпитаник на ИУ –
Варна) – зам.-кмет по финанси, бюджет и икономика, г-н Андрей Рунчев (също
възпитаник на ИУ – Варна) – директор на ОП „Транспорт”, г-жа Петя Бакалова –
ръководител на „Бизнес инкубатор – Бургас”, г-жа Виолета Лазова – гл. експерт,
дирекция „Икономика и стопански дейности”.

Студенти и преподаватели бяха запознати с икономическия потенциал на града
и възможностите за развитие, които той предоставя на младите хора и бизнеса. Г-н
Стойчев и г-н Рунчев обърнаха внимание на основните проекти на Община Бургас,
значителна част от които финансирани със средства по европейски програми (в т.ч. за:
реконструкция и модернизация на пристанища; облагородяване на паркове и
пространства; рибарско селище; изграждане на „Арена Бургас”; развитие на
индустриални зони; създаване на зони за паркиране на превозни средства; система за
наемане на велосипеди; вело транспорт; видеонаблюдение в града; транспортна
система). Впечатлени от представянето, студентите имаха възможността да зададат
редица актуални въпроси по отношение на развитието на Община Бургас.

На 24 април участниците в семинара посетиха новоизграждащия се Wave Resort,
разположен в близост до гр. Ахелой, представляващ най-големият хотелски комплекс,
който се строи в момента по Черноморието (с РЗП над 42 хил. кв.м, върху терен близо
50 дка), по модел на най-модерните ол инклузив хотели в района на гр. Анталия,
Турция. Посрещна ги г-н Златин Харбалиев (възпитаник на ИУ – Варна, катедра ИУС,
спец. „Икономика на строителството”) – съсобственик на „Планекс Бургас” ООД,
строител на комплекса, инвеститор на който е „Ахелой проджект” ООД. Г-н
Харбалиев направи цялостна презентация на проекта (възлизащ на стойност над 30
млн. евро), като представи в детайли инвестиционния процес (очакван да приключи в
началото на месец юни, с цел посрещане на туристи през активния летен сезон на 2019
г.). Нагледно показа и текущите строителни работи, в които са ангажирани над 600
души.

По време на пътуващия семинар участниците бяха запознати с новосъздаден и
уникален по рода си бизнес по Черноморието – Pizza shop (гр. Бургас, до „Триа Сити
Център“), в който пиците се подготвят по оригинална италианска рецепта (само с
продукти внос от Италия). Кратка беседа за бизнес идеята направи един от
собствениците г-н Аделин Ковчазов.
Семинарът приключи с посещение в Архитектурно-исторически резерват –
археологически музей Несебър.

След трите дни емоции, ръководството на пътуващия семинар заседава във
връзка с една друга наложена традиция – конкурс „Снимка на пътуващия семинар”.
Журито в състав х. доц. д-р Петко Монев – председател на комисията, и гл. ас. д-р Иво
Костов избраха снимката на Кристиан Колев – студент IV-ти курс, специалност
„Бизнес икономика”.

СНИМКА НА ПЪТУВАЩИЯ СЕМИНАР

