БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ

Информационен бюлетин
I. Среща на фирми от бранша на 13.02.2013г. в гр. София

На 13.02.2013г. /сряда/ в гр.
София, хотел „Триада” от 14:00ч. се
проведе традиционна среща на
бранша, в която взеха участие
членове
на
Сдружението
и
представители на фирми от бранша.
Целта на срещата беше да се дадат
различни предложения, които ще
помогнат
за
развитието
на
почистващата индустрия, както и за
справянето със сивия сектор и
нелоялната конкуренция.
Г-жа
Петкова
приветства
присъстващите, разясни накратко
дейността на Асоциацията и на УС
през изминалите два мандата.
Обсъдено беше икономическото
състояние на индустрията на
базата на данни, които периодично
се събират за целия бранш. Оказва
се, че финансовите показатели за
2011-та год. (с такива разполагаме
към момента), не са толкова
стряскащи за фирмите, въпреки
силното индивидуалното усещане за
криза. Факт е, обаче, че броят на
заетите
намалява,
а
през
последните 2 години се наблюдават
две
основни
тенденции:
концентрация на фирмите при
Обществените поръчки (ОП) и
навлизане на нови фирми в бранша,
откъдето следва, че средните фирми

са най- уязвими от кризата. От своя
страна
много
големи
фирми,
клиенти на бранша, се ориентират
към
наемането
на
собствен
персонал, вместо аутсорсване на
услугата
(например
Софийският
университет). В резултат на тези
тенденции, обемът, като цифрово
изражение,
намалява,
защото
цените масово са ниски.
Обсъден беше въпросът с
Обществените
поръчки
и
г-жа
Петкова информира присъстващите,
че
се
подготвя
електронно
базирана
платформа.
Към
Асоциацията има запитвания за
действия, които тя да предприеме за
справяне с проблема- критерий
най- ниска цена, който е основен
при провеждане на ОП.
Обсъдени
бяха
следните
предложения
от
страна
на
участниците: * за стандарти за
почистване,
*
критерии
за
качество, * критерии за фирмите, *
регулация на пазара, * контрол от
страна на държавата, * въпроса
човекочас
като
критерий,
стойност, калкулация, * доставката
на материалите да се отдели от
услугата, * и др.
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В резултат на дискусия, е
взето решение да се обединят
усилията върху сформиране на
работна
група
за
среща
с
възложители по ОП и изготвяне на
статии по наболели въпроси и
срещи с журналисти.
Относно
стандартите
в
почистващата
индустрия,
на
провелата се среща, е разгледан
каталогът
от
ISSA,
който
е
предоставен на Асоциацията на
изложението в Амстердам през
2012год. Взето е решение част от
важните теми да бъдат превени и
публикувани на сайта на БАП.
Г-н
Андонов
подробно
представи
европейския
проект
„Разработване и внедряване на
информационна система за оценка
на компетенциите на работната сила
по браншове и региони”, по който

Асоциацията
работи
в
сътрудничество с БСК от 2012год.
Българска асоциация почистване
попада в сектор Дейности по
обслужване на сгради и озеленяване
(ДОСО), където са определени общо
20 ключови длъжности, съответно по
10 на два отделни етапа. (вижте
предходния бюлетин от м. Декември,
2012год.)
В резултат на провелата се
среща, представители на фирми от
бранша изявиха желание за членство
в Асоциацията и по- чести срещи
между колегите.
Срещата приключи в дух на
колегиалност и обща загриженост.
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