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Çàêîíîâè ïðîìåíè 
ïîòóøèõà òëååùèÿ 
êîíôëèêò ìåæäó 
ãîëåìèòå âåðèãè 
è áúëãàðñêè 
ïðîèçâîäèòåëè. 
Âðåìå å äà 
ñå íàìåðÿò 
óñïåøíèòå ôîðìè 
íà äúëãîñðî÷íî 
âçàèìîäåéñòâèå

Ðåçóëòàòèòå â ó÷èëèùå 
íå ñà ïðîäóêò íèòî 
ñàìî íà ó÷åáíèöèòå, 
íèòî ñàìî íà 
ó÷èòåëèòå, íå ñà 
ñëåäñòâèå ñàìî íà 
îáðàçîâàòåëíàòà 
ñèñòåìà. Îò 
çíà÷åíèå ñà ðåäèöà 
ôàêòîðè, ñðåä 
êîèòî ñåìåéíàòà è 
ñîöèàëíàòà ñðåäà

Ëèïñàòà íà 
êàäðè îòáëúñêâà 
èíâåñòèòîðèòå 
è êàðà 
ðàáîòåùèÿ 
áèçíåñ äà 
ìèñëè çà 
ðîáîòèçàöèÿ

ВЕРИЖНА 
РЕАКЦИЯ В 
ТЪРГОВИЯТА

ЛАБИРИНТЪТ 
НА УЧЕБНИЦИТЕ

МАШИНОСТРО-
ЕНЕТО С НОВО 
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Ïðèÿòíî ÷åòåíå!
ÍÅÂÅÍÀ ÌÈÐ×ÅÂÀ, ãëàâåí ðåäàêòîð

Уважаеми читатели,
В този брой сп. „Икономика” ще ви срещне с един положителен прецедент. За първи път непримирими 

опоненти, каквито са бизнесът и синдикатите, застават рамо до рамо. Лица от корицата ни са председа-
телят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев и 
президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров. Две-
те организации си подават ръка за противодействие на сивата икономика, реализирайки съвместно про-
ект, финансиран по оперативна програма „Човешки ресурси“, наречен „Икономиката не расте на сянка”. 

За добрите практики в бизнеса, в подкрепа на инициативата на КРИБ, говори и председателят на 
Съвета на директорите на „Винпром Пещера” Иван Папазов. В рубриката „Лидерите” представяме визи-
ята за успешно управление на изпълнителния директор на ЗАД „Армеец” Цветанка Крумова. 

Ще намерите също анализи за валутната война между юана и долара, която доведе до стресови ситуации на капитало-
вите пазари, за по-доброто управление на бюджета, за мерките за съживяване на  Българската фондова борса. И историите 
на много предприемачи и компании, които вдъхновяват.
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Òåõíîëîãè÷íèÿò 
ãèãàíò çàïî÷íà 
ïðåñòðóêòóðèðàíå 
íà äðóæåñòâàòà 
ñè ïîä íîâàòà 
øàïêà Alphabet. 
Öåëòà - ïîâå÷å 
âúçìîæíîñòè 
çà ðàñòåæ è 
çàïàçâàíå íà 
äîìèíèðàùà ðîëÿ 
â èíîâàöèèòå

Íàìèðàíåòî íà ïî÷òè 
èäåàëåí äâîéíèê 
íà ïëàíåòàòà íè 
îò òåëåñêîïà 
Kepler ïîñòàâè 
íà äíåâåí ðåä 
âúïðîñà çà 
ìàùàáèòå íà 
êîñìè÷åñêèòå 
ðàçñòîÿíèÿ

Ìóçèêàíòúò Ìèëåí 
Êèðîâ ñúñ ñâîÿ 
îðêåñòúð ÌÅÇÅ â 
Ëîñ Àíäæåëèñ 
èçäàäå àëáóì, 
ôèíàíñèðàí 
÷ðåç ïëàòôîðìàòà 
çà ñïîäåëåíî 
ôèíàíñèðàíå 
IndieGoGo

АЗБУКАТА НА 
GOOGLE

СЛЕД 
ОТКРИВАНЕТО 
НА ЗЕМЯ 2.0

90 102 108

МИРИС 
НА БЪЛГАРСКО



Българска фондова борса–
София обявява конкурс за две 
стипендии за подпомагане 
явяването на изпит за първо 
ниво на професионалната ак-
редитация Chartered Financial 
Analyst (CFA). Стипендиите 
покриват ранната такса за 
регистрация за изпита и ще 
бъдат предоставени на канди-
дати, които се явяват за пър-
ви път на изпита. За да бъдат 
допуснати до конкурса, кан-
дидатите трябва да имат за-
вършена или да са последна 
година бакалавърска степен, 
или да имат четиригодишен 
професионален опит. Кон-
курсът ще се проведе в два 
кръга: подбор по документи, 
при който ще бъдат допуснати 
единствено кандидатите, от-
говарящи на изискванията, и 
изпит, който ще се проведе на 
10 октомври 2015 г. Крайният 
срок за подаване на докумен-
ти е 30 септември 2015 г. È

Програмата „Знания за ус-
пех“ за учебната 2015/2016 
г. стартира. Тя се организира 
успешно за четвърта поредна 
година от SAP Labs България 
и Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“. Про-
грамата разглежда с предим-
ство кандидатури от икономи-
чески изостанали региони и от 
населени места с под 50 000 
жители. До момента по про-
грамата са подкрепени общо 
24 училищни настоятелства, 
като проектите им са дости-
гнали до близо 15 000 учени-
ци на възраст между 14 и 18 г. 
от цялата страна. За учебната 
2015/2016 г. „Знания за успех“ 
поставя специален фокус вър-
ху създаването на електрон-
ни библиотеки, както и върху 
професионално ориентиране 
чрез инициативи в областта 
на науката, технологиите, ин-
женерството и математиката. 
Конкурсът за финансиране на 
проекти по програмата е отво-
рен до 1 октомври, като в него 
могат да участват само учи-
лища за средно образование 
чрез техните училищни насто-
ятелства. È

Иновативни малки и средни 
фирми, които използват ин-
формационните и комуника-
ционните технологии и пред-
лагат решения за устойчиво 
икономическо и социално раз-
витие, могат да участват в 
конкурса на Международния 
съюз по далекосъобщения за 
предприемачи - ITU Telecom 
World 2015. В инициативата 
могат да се включат бизнес 
инкубатори, както и правител-
ствени програми, свързани с 
ръст в производството, осигу-
ряване на заетост и пазарни 
постижения. Целта на конкур-
са е да бъдат показани до-
брите практики в областта на 
иновативното използване на 
технологиите и да бъдат об-
менени идеи сред предприе-
мачи от цял свят. Участниците 
ще бъдат представени на Све-
товното телеком изложение в 
Будапеща 2015 г. (ITU Telecom 
World 2015) през октомври. È

БФБ-СОФИЯ ДАВА 
ДВЕ СТИПЕНДИИ 
НА КАНДИДАТИ 

ЗА CFA

СТАРТИРА 
ПРОГРАМАТА 

„ЗНАНИЯ 
ЗА УСПЕХ“

КОНКУРС ЗА 
ИНОВАТИВНИ 

ИТ ФИРМИ
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Âåðèæíà ðåàêöèÿ 
â ТЪРГОВИЯТА

Модерната търговия от години се 
развива и в България. Гаражните 
търговци отстъпиха място на съ-
временното търговско обслужване 
– големи вериги, супер- и хипермар-
кети, молове. За мултинационални-
те компании България е просто още 
една държава на картата. Пазарът 
е малък, населението не е от най-
платежоспособните. Появиха се 
немалко играчи и конкуренцията се 
засили. Някои не издържаха и се 
оттеглиха,  други мъчително търсят 
формула на оцеляване, трети ста-
наха предпочитани от клиентите и 
имат растеж.

Íàïðåæåíèå
Между българските производите-

ли и големите търговци започна да 
тлее напрежение, което постепенно 
се разгоря. В продължение на пове-
че от четири години бяха положени 
много усилия „възелът“ на недовол-
ството да се развърже. През юли 
парламентът гласува законодател-
ни промени, добили популярност 
като „Закон за търговските вериги“, 
какъвто на практика няма. Направе-
ни бяха изменения и допълнения в 
Закона за защита на конкуренцията 
(ЗЗК) и в Закона за храните. Това 
бе представено като закон, който 
защитава българския производител 
срещу своеволията на търговски-
те вериги.  Търговските отношения 
обаче твърде динамично се раз-
виват и трудно може да се намери 
универсално законодателно ре-
шение, което за години напред  да 
осигурява баланса на интересите 
на всички страни в ритейл сектора.

Ïðåñå÷íà òî÷êà

Искат ли българските производи-
тели да присъстват в големите тър-
говски вериги, те трябва да наме-
рят начин как това да стане. Искат 
ли чрез тях да излязат на външни 
пазари, е необходимо да докажат, 
че могат. Ако търговските вериги 
не желаят срещу тях в публичното 
пространство да има растяща въл-
на от негативизъм,  те трябва да се 
съобразят с местните особености 
и дори да помогнат на определен 
кръг производители да достигнат 
нивото на техните изисквания.

Ïàðòíüîðñòâî
Има редица добри примери на 

български компании, които чрез 
партньорството с търговските вериги 
присъстват на чужди пазари. „Посто-
янно се говори, че българският про-
изводител е едва ли не мъртъв. Това 
е незаслужено и подценява усилията 
на успешните български компании“, 
казва изпълнителният директор на 
„Лидл“ Милена Драгийска-Денчева. 
За около четири години присъствие 
на българския пазар „Лидл“ помага 
над 25 български компании да стъ-
пят на нови пазари. Факт е, че пове-
чето от веригите, макар и с различно 
темпо, развиват политика на ангажи-
раност към местните производители 
и вече има резултат. 

И вместо малкият Давид да се 
изправи срещу гиганта Голиат, за да 
мерят сили, по-добре да се намерят 
успешните форми на партньорство 
с перспективи. È

ÇÀÊÎÍÎÂÈ ÏÐÎÌÅÍÈ ÏÎÒÓØÈÕÀ ÒËÅÅÙÈß 
ÊÎÍÔËÈÊÒ ÌÅÆÄÓ ÃÎËÅÌÈÒÅ ÂÅÐÈÃÈ È ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ. ÂÐÅÌÅ Å ÄÀ ÑÅ ÍÀÌÅÐßÒ ÓÑÏÅØÍÈÒÅ 
ÔÎÐÌÈ ÍÀ ÄÚËÃÎÑÐÎ×ÍÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà
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- Госпожо Пунчева, каква спо-
ред вас е днес ролята на тър-
говските вериги?

- Съвременният потребител 
става все по-взискателен, по-гло-
бален в начина си на мислене и 
все по-информиран. Ролята на 
търговските вериги е да осигуря-
ват разнообразен избор на стоки 
и решения, надеждно и устойчиво 
качество на продуктите, достъп-
ни цени и  ефективни модели на 
пазаруване. Доказано е, че при-
съствието на модерни търговски 
вериги на един пазар намалява 
загубите по веригата на доставки, 
увеличава заетостта и допринася 
за  конкурентността и развитие-
то на икономиката като цяло. В 
последното десетилетие търгов-
ските вериги обръщат все повече 
внимание на регионалния подход 
– при избора  на асортименти и 
партньори. Тази тенденция отбе-
лязва положително развитие и в 
България и тя трябва активно да 
се подкрепя.

- Какво е мястото на МЕТРО 
след 16 години присъствие на 
българския пазар?

- МЕТРО Кеш енд Кери беше 
първият модерен търговец, който 
стъпи на българския пазар и така 
положи основите на съвременна-
та търговия в страната. Ето защо 
очакванията към нас с основа-
ние са високи. През последните 
години в България търговията 
претърпя доста промени. МЕТРО 
Кеш енд Кери развива много ак-
тивно B2B сегментите, като от-
деляме специално внимание на 
доставките за ХоРеКа и малките 
и средните търговци. Сътрудни-
чим си с всички кулинарни асо-
циации, активно работи и нашата 
кулинарна МЕТРО Академия. В 
същото време заедно с малки и 

средни търговци разработваме 
нови търговски формати – марка-
та „Моят магазин“ има повече от 
1000 обекта, ще продължаваме 
активно да развиваме подобни 
решения. 

- Как приемате законодател-
ните промени, станали популяр-
ни като „Закон за търговските 
вериги“? 

- Те са обект на коментар в 
публичното пространство повече 
от пет години. Важно е да се знае, 
че промените в ЗЗК всъщност са 
промени и в Закона за храните. 
Нещо, което убягна на общество-
то, а и на голяма част от бизнеса 
обаче е, че т. нар. „Закон за тър-
говските вериги“ всъщност засяга 
всички сфери на стопанския жи-
вот. В Закона за защита на кон-
куренцията се въведе понятието 
„злоупотреба с по-силна позиция 
на договаряне“, очевидно така-
ва биха могли да имат не само 
търговските вериги, а всеки един 
добре стоящ на пазара стопански 
субект. Експертите в сектора на 
модерната търговия от години за-
стъпват становището, че държав-
на регулация не е нужна, много 
по-силен ефект има спазването 
на принципите на т. нар. Supply 
Chain Initiative, или Форума на 
високо равнище за по-добре 
функционираща верига на пред-
лагането на храни. Тази инициа-
тива, учредена през 2013 г., бързо 
набира скорост и в нея участват 
всички модерни световни ритей-
лъри, всички големи световни 
производители на бързо оборот-
ни стоки и повече от 250 средни 
и малки фирми – предимно от 
Централна и Западна Европа. 
Към тази платформа трябва да 
се насочи вниманието на българ-
ските малки и средни производи-

Âåðîíèêà Ïóí÷åâà:

Âå÷å ïðèëàãàìå 
РЕГИОНАЛЕН ПОДХОД

ÂÑßÊÀ ÍÀØÀ 
ÒÐÀÍÇÀÊÖÈß ÑÅ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÈÐÀ 
ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ 
ÎÍËÀÉÍ ÂÐÚÇÊÀ Ñ ÍÀÏ

Âåðîíèêà Ïóí÷åâà e 
óïðàâëÿâàù äèðåêòîð íà 
ÌÅÒÐÎ Êåø åíä Êåðè Áúë-
ãàðèÿ îò àïðèë 2015 ã. Òÿ 
ðàáîòè â êîìïàíèÿòà îùå 
îò ñòúïâàíåòî é íà áúë-
ãàðñêèÿ ïàçàð ïðåç 1998 
ã. Ïðåç 2004 ã. çàïî÷âà 
ðàáîòà â ÌÅÒÐÎ Óêðàéíà 
êàòî äèðåêòîð Ñíàáäÿâà-
íå ñ õðàíè. Ïðåç 2008 ã. 
å íàçíà÷åíà  çà óïðàâëÿ-
âàù äèðåêòîð íà ÌÅÒÐÎ 
Ñúðáèÿ. Íà òàçè ïîçèöèÿ 
å äî 2013 ã., êîãàòî ñòà-
âà ãëàâåí èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà åäíà îò 
äúùåðíèòå êîìïàíèè íà 
ÌÅÒÐÎ â Ãåðìàíèÿ  - C+C 
Schaper, ñïåöèàëèçèðàíà 
â ðàáîòàòà ñ B2B êëèåíòè  
îò ÕîÐåÊà ñåêòîðà. 
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тели – там техният глас и мнение 
биха имали много по-голяма про-
фесионална тежест. Принципите 
на Supply Chain Initiative включват 
защита интересите на потребите-
лите, върховенство на свободата 
на договаряне, поддържането на 
справедливи отношения по цяла-
та верига на доставките - от тър-
говската верига, през доставчика, 
до производителя  и т. н. Този наш 
подход, който отчита и модерни-
те европейски тенденции, обаче 
не бе възприет, макар че той би 
осигурил по-качествена саморе-
гулация.

- Какви са вашите „за“ и „про-
тив“ така направените проме-
ни?

- Действащият Закон за за-
щита на конкуренцията в голяма 
степен бе съобразен с европей-
ското законодателство, като в ня-
кои отношения бе дори по-строг. 
Например, доколкото ми е из-
вестно, България е единствената 
европейска държава, в която за 
заблуждаваща реклама санкци-
ята може да достигне до 10% от 
оборота на фирмата нарушител. 
Нека не бъда разбирана погреш-
но - санкция трябва да има, но 
тя трябва да е пропорционална 
на тежестта на нарушението, не 
може за техническа грешка в ка-

талог да бъдеш глобен със 100 
000 лева, какъвто случай имахме 
преди няколко години. Законът 
има и положителни страни, на-
пример създава се Национален 
консултативен съвет за по-до-
бро функциониране на веригата 
на предлагане на храни, както и 
Помирителна комисия, която да 
разглежда спорове между произ-
водители и търговци по пътя на 
медиацията, като ги решава из-
вънсъдебно при отчитане добри-
те търговски практики в сектора. 
Нещо важно - това производство 
е предвидено да бъде безплатно, 
но очаквам да бъде и ефективно 
и в значително по-съкратени сро-
кове от традиционните в съдеб-
ната система.

- Как да се намери златната 
среда на интересите на търго-
вци, производители и потреби-
тели?

- Първата стъпка е прозрачнос-
тта – потребителите имат право 
да знаят какво купуват и наше 
задължение е да им помогнем 
да направят информиран избор. 
Производителите и търговците 
са длъжни да търсят съвместни 
решения как това да се случи по 
най-добрия начин. Това трябва 
да им гарантира печеливш биз-
нес. Много от тези практики са 

заложени в Supply Chain Initiative. 
Остава само да се приложат. 

- По темата за печалбите на 
търговските вериги има много 
спекулации. Какви всъщност са 
фактите? 

- Наистина се спекулира по въ-
проса колко печелят веригите и 
къде плащат данъци – и често без 
факти. Ето защо искам да хвър-
ля малко светлина по тази тема. 
Само за последните 10 години 
МЕТРО Кеш енд Кери България 
е платила повече от 450 млн. 
лв. данъци, такси и осигуровки в 
държавния бюджет. За сравне-
ние – тази сума е съпоставима с 
бюджета на държавата за здра-
веопазване за 2015 г. (за справка 
– стр. 50 на „Държавен вестник“ 
от 16 януари 2015 г., където е пуб-
ликуван бюджетът). От първата 
фактура, издадена на клиент на 
МЕТРО Кеш енд Кери на 18 март 
1998 г.  до момента, всяка тран-
закция се документира посред-
ством онлайн връзка с Нацио-
налната агенция по приходите. 
Важно е не просто тези факти да 
се знаят и интерпретират откри-
то, а и по този начин да се отдава 
дължимото уважение на хората, 
които работят в търговските ве-
риги – а само в МЕТРО Кеш енд 
Кери те са повече от 2300. È

ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÒÅ 10 
ÃÎÄÈÍÈ ÌÅÒÐÎ ÊÅØ 
ÅÍÄ ÊÅÐÈ ÁÚËÃÀÐÈß 
Å ÏËÀÒÈËÀ ÏÎÂÅ×Å 
ÎÒ 450 ÌËÍ. ËÂ. 
ÄÀÍÚÖÈ, ÒÀÊÑÈ È 
ÎÑÈÃÓÐÎÂÊÈ
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- Господин Грозданов, как-
ва най-общо е днес ролята на 
търговските вериги?

- Преди десетина години за 
големите търговски вериги се 
говореше само в позитивен план 
и се изтъкваха безспорно поло-
жителните аспекти от дейност-
та им, сред които възможността 
да се купи почти всичко на едно 
място и на сравнително изгодна 
цена. Изтъкваха се предлагани-
те улеснения като места за пар-
киране, собствени услуги и т. н. 
Процесите на концентрация и 
вертикална интеграция доведо-
ха до структурни промени във 
веригата за доставка на храни-
телни и нехранителни стоки меж-
ду стопанските субекти. Бързото 
разрастване на мултинационал-
ните дружества, засилената кон-
центрация, в това число и в сфе-
рата на търговията на дребно, 
доведе до положението в много 
области големи транснационал-
ни дружества да контролират ос-
новна част от съответния пазар. 
Търговските вериги активно за-
владяват световния пазар, като 
в някои държави, сред които Гер-
мания, Великобритания, Фран-
ция, три или четири дружества 
контролират около и над 80% от 
търговията с хранителни стоки. 
В същото време малък брой от-
носително силни участници във 
веригата на доставки също са 
в състояние да оказват силно 
влияние върху договарянето, на-
пример в хранително-вкусовата 
и фармацевтичната промишле-
ност. Това доведе в някои случаи 
до прилагане на нелоялни тър-
говски практики. В редица свои 
документи Европейската коми-
сия стигна до извода, че когато 
едната страна е в по-силна пози-
ция при воденето на преговори, 

тя може едностранно да наложи 
условия на по-слабата страна, 
като работи единствено в полза 
на собствените си икономически 
интереси. Заради натрупаните 
проблеми преди четири години 
Съюз „Произведено в България“  
поде кампания за спиране на не-
лоялните търговски практики. 

- Какво е мястото на българ-
ските производители в тър-
говските вериги?

- Все още не е такова, което 
бихме искали да имат и каквото 
би им позволило да се развиват. 
Проблемът е, че българските 
производители, които доставят 
на големите вериги, работят 
при много ниски маржове. До-
бавената стойност, респектив-

Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ:

Ìèñëè ïúðâî çà 
МАЛКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

ÏÐÀÊÒÈÊÀÒÀ ÍÀ 
“ÁÅËÈÒÅ” ÌÀÐÊÈ ÂÑÅ 
ÏÎÂÅ×Å ÑÅ ÐÀÇØÈÐßÂÀ, 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÒÎ ÑÅ 
ÊÎÍÖÅÍÒÐÈÐÀ ÂÚÂ ÂÑÅ 
ÏÎ-ÌÀËÊÎ ÔÈÐÌÈ

Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ  å 
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà 
Ñúþç “Ïðîèçâåäåíî â Áúë-
ãàðèÿ” îò 2012 ã. Â ïåðèîäà 
2006-2012 ã. å èçâúíðåäåí è 
ïúëíîìîùåí ïîñëàíèê íà 
Áúëãàðèÿ â Ðóñêàòà ôåäå-
ðàöèÿ, êàòî îò 2008 äî 2012 
ã. å è èçâúíðåäåí è ïúëíî-
ìîùåí ïîñëàíèê íà Áúë-
ãàðèÿ â Òóðêìåíèñòàí ñúñ 
ñåäàëèùå â Ìîñêâà. Èìà 
áîãàò îïèò êàòî èçïúëíèòå-
ëåí äèðåêòîð, óïðàâèòåë 
èëè ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèòå 
îðãàíè â ðåäèöà êîìïà-
íèè îò êîðïîðàòèâíèÿ 
áàíêîâ, èíâåñòèöèîíåí 
è êîíñóëòàíòñêè áèçíåñ, 
ïðîèçâîäñòâî è òúðãîâèÿ. 
Òîé å çàìåñòíèê ïîñòîÿíåí 
ïðåäñòàâèòåë íà Áúëãàðèÿ 
â ÎÎÍ (1989-1992) è äè-
ïëîìàò â ïîñîëñòâîòî íà 
Áúëãàðèÿ â Õåëçèíêè, Ôèí-
ëàíäèÿ (1981-1985).
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но печалбата, се разпределя 
много несправедливо в полза 
на търговеца. Всяка година се 
изисква ново увеличение на от-
стъпките, които производителят 
и доставчикът предоставят на 
търговските вериги. При някои 
стоки те достигат до 55-60% от 
цената, на която производителят 
или доставчикът доставя съот-
ветната стока. Това не може да 
продължава безкрайно. Ако да-
ден производител работи само 
на вътрешния пазар, той до го-
ляма степен е обречен. Поява-
та на огромни супермаркети в 
централните части на градовете 
и дори в малките градчета до-
веде до фалирането на много 
квартални малки и средни мага-
зини, някои от тях със собствено 

производство. В тях процентът 
на продавани български стоки 
бе висок. В Европа, а и в САЩ, 
големите супермаркети основно 
са изнесени извън градовете. В 
някои страни са наложени огра-
ничения в работното им време, 
именно с цел да се защитят ин-
тересите на малкия и средния 
бизнес в тази област,  да се запа-
зят традиционни производства и 
утвърдени форми на търговия и 
общуване.

- С какви проблеми най-чес-
то се сблъскват българските 
производители в желанието да 
стигнат до пазара?

- Големите търговски вери-
ги на централно ниво сключват 
договори с мощни контрагенти, 

които имат силно влияние върху 
даден сегмент на пазара. Усло-
вията на реализация на техните 
продукти, постигнати с големи-
те търговски вериги в цялата 
им мрежа и във всички страни, 
където оперират, са в пъти по-
добри от тези, предоставяни на 
български производител на по-
добен продукт. Веригите не мо-
гат да си позволят да налагат 
условията си на подобни контра-
генти, както правят това с малки-
те национални производители. 
Ето защо ЕС започна по-активно 
да се занимава с проблемите на 
малкия и средния бизнес и със 
защитата на неговите интере-
си. Бе прокламиран принципът 
„Мисли първо за малкия“, зале-
гнал в Акта за малкия и сред-
ния бизнес, приет през 2008 г. 
Години наред обаче в България 
не се прави почти нищо по този 
въпрос. Условията, при които са 
поставени българските произво-

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÍÈÒÅ 
ÏÐÎÌÅÍÈ ÑÀ 

ÑÂÚÐÇÀÍÈ ÑÀÌÎ 
Ñ ÕÐÀÍÈÒÅ, ÈÇÂÚÍ 

ÎÁÕÂÀÒÀ ÎÑÒÀÂÀÒ 
ÌÍÎÃÎ ÄÐÓÃÈ 
ÃÐÓÏÈ ÑÒÎÊÈ
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дители, особено в областта 
на селскостопанското произ-
водство и преработващата 
промишленост, са значително 
по-трудни. Субсидиите са по-
ниски,  условията за правене 
на бизнес по-неблагоприятни 
заради по-високите лихви по 
кредитите, липсата на скри-
та, прикрита или явна помощ 
от страна на държавата и т. н. 
Един друг проблем, значим за 
всички национални произво-
дители и доставчици, са т. нар. 
„бели“ или собствени марки на 
веригите от магазини. С тях 
веригите стават конкуренти на 
собствените си доставчици, 
които често са и тези, които 
ги произвеждат. Като правило 
производителите не печелят 
от подобна операция, защото 
маржовете там са почти нуле-
ви, ако не и отрицателни. Но 
го правят, защото често това 
се поставя като условие, за 
да работят с веригата. Про-
блемът е, че практиката на 
„белите“ марки все повече се 
разширява, производството се 
концентрира във все по-малко 
производители. 

- Как гледате на проме-
ните в Закона за защита на 
конкуренцията, станали по-
пулярни като „Закон за тър-
говските вериги“? Вашите 
„за“ и „против“…

- Ние сме изцяло „за“ тях. С 
промените, направени в пре-
ходните и заключителни раз-
поредби на закона, се правят 
определени промени и в За-
кона за храните, създавайки 
един нов член 19, където са 
записани много добри и по-
лезни текстове, регулиращи 
взаимоотношенията между 
търговеца и производителя, 
респективно доставчика, по 
веригата за предлагане на 
храни. Създава се и Нацио-

нален консултативен съвет за 
по-добро функциониране на 
тази верига, като съответно 
ще бъде създадена и Помири-
телна комисия. Това е първа 
и сериозна стъпка по пътя на 
саморегулацията на взаимо-
отношенията между търговец 
и производител, доставчик. 
Всички тези хубави текстове 
обаче се отнасят само за хра-
ните. Щеше да бъде добре по 
същия начин да се регулират 
взаимоотношенията и за други 
групи стоки като битова химия, 
парфюмерия и козметика. Но 
процесите са динамични. 

- Как, според вас, да се на-
мери златната среда на ин-
тересите на производители, 
търговци и потребители?

- Няма лесен отговор на 
този въпрос. Напоследък пуб-
личните власти в много стра-
ни от ЕС определят нелоялни-
те търговски практики между 
доставчици и купувачи като 
важен политически въпрос. 
Резултатът е, че много дър-
жави предприеха действия за 
разрешаването му, но всяка 
от тях прилага свой подход за 
справяне с проблема.

- Какъв да е нашият път? 
- Преди всичко това тряб-

ва да включва спазване на 
съществуващите закони и до-
бра работа на регулиращия 
орган - Комисията за защита 
на конкуренцията. Нейната 
задача трябва да е свързана 
с недопускане на нелоялни 
търговски практики, да бъде 
изключена възможността от 
създаване на картелни, моно-
полни или олигополни струк-
тури и договорки.  Другият път 
е този на познанието, на изу-
чаване и използване на опита 
на по-развити и напреднали 
от нас страни. È

Â ÏÎÑËÅÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 
ÍßÌÀ ÍÎÂÈ ÈÃÐÀ×È ÍÀ 
ÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÏÀÇÀÐ, 
ÈÌÀØÅ ÑÀÌÎ ÅÄÈÍ 
ÍÅÓÑÏÅØÅÍ ÎÏÈÒ ÇÀ 
ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈß 

Áîéêî Ñà÷àíñêè å 
ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåê-
òîð íà “Áèëëà Áúëãàðèÿ”. 
Çàâúðøèë å ÌÈÎ â ÓÍÑÑ, 
ïðèòåæàâà è ìàãèñòúðñêà 
ñòåïåí îò Óíèâåðñèòåòà çà 
àäìèíèñòðàòèâíè íàóêè 
â Øïàéåð, Ãåðìàíèÿ. Îò 
2000 ã. ðàáîòè çà Ãðóïàòà 
REWE, çàïî÷âàéêè êàòî óï-
ðàâèòåë íà ïúðâèÿ ñóïåð-
ìàðêåò “Áèëëà” â Áúëãàðèÿ. 
Ïîñëåäîâàòåëíî çàåìà 
ïîçèöèèòå ðåãèîíàëåí ìå-
íèäæúð è ðúêîâîäèòåë íà 
îòäåë Ìàðêåòèíã â “Áèëëà 
Áúëãàðèÿ”. Ïðåç 2010 ã. 
îãëàâÿâà îòäåë Ïðîäàæáè 
íà “Áèëëà Ðóñèÿ”, à 2012 ã. 
ñòàâà ãëàâåí îïåðàòèâåí 
äèðåêòîð (ÑÎÎ) íà “Áèë-
ëà Ðóñèÿ”. Â íà÷àëîòî íà 
2015-à ñå âðúùà â Ñîôèÿ 
ïúðâîíà÷àëíî êàòî ÑÎÎ 
íà “Áèëëà Áúëãàðèÿ”.
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Áîéêî Ñà÷àíñêè:

Êà÷åñòâîòî äà å íà 
ПЪРВО МЯСТО

- Господин Сачански, какво е 
мястото на „Билла България“ 
на българския пазар? 

- Билла е убедителен лидер 
в сектора на супермаркетите с 
голяма дистанция пред след-
ващите ни Фантастико и Пика-
дили. Ако гледаме търговията 
с бързооборотни стоки като 
цяло, „Билла“ е в топ 3 след Ка-
уфланд и практически наравно 
с „Лидл“. Пазарният ни дял е 
около 5%.

- Конкуренцията расте, 
появяват се нови играчи. Как 
вие отстоявате вашето при-
съствие на пазара?

- В последно време нови иг-
рачи на българския пазар не са 
се появили. Имаше само един 
неуспешен опит за консоли-
дация. Наистина конкуренци-
ята е голяма за сравнително 
малък пазар като българския. 
Потвърждение за това са реди-
цата играчи, които напуснаха 
нашия пазар. На този фон при-
съствието на „Билла“ става все 
по-значимо благодарение на 
откриването на нови филиали 
и на растежа на оборота на съ-
ществуващите. Особено радва-
що е, че този ръст е за сметка 
на увеличаване на клиентите. 
Данните от първото полугодие 
ни дават основание да вяр-
ваме, че „Билла“ ще завърши 
годината с по-висок ръст от об-
щия за сектора. Това на прак-

тика означава увеличаване на 
пазарния дял.

- Как гледате на промени-
те в ЗЗК, станали популярни 
като „Закон за търговските 
вериги“? Вашите „за“ и „про-
тив“…

- Темата за законодателните 
промени беше  широко дискути-
рана на всички възможни фору-
ми и Сдружението за модерна 
търговия, чийто член е Билла, 
многократно имаше възмож-
ност да изкаже общата пози-
ция на веригите за търговия с 
бързооборотни стоки. Тя е, че 
саморегулацията на основата 
на т. нар. Supply Chain Initiative 
е най-добрият начин за упра-
вление на отношенията между 
доставчици и търговци. От за-
кона отпаднаха най-скандал-
ните текстове, като например 
този, предвиждащ глоба в раз-
мер на 10% от оборота за пре-
дходната година, при това без 
ясни критерии за определяне 
на изършените нарушения или 
одобряването на общите тър-
говски условия от Комисията за 
защита на конкуренцията. От 
друга страна обаче, остана ус-
ловието за плащане в рамките 
на 30 дни – срок, далеч по-кра-
тък от обращаемостта на някои 
стоки. Голяма практическа пол-
за от така изменения ЗЗК аз не 
виждам, така че ми е трудно да 
изтъкна  аргументи „за“. 

- Как, според вас, да се наме-
ри златната среда на интере-
сите на търговци, производи-
тели и потребители?

- Не е лесно да се постигне 
баланс между интересите на 
производителя, стремящ се 
към повишаване на закупните 
цени, и на потребителя, винаги 
търсещ най-ниските продаж-
ни цени. Трябва да добавим 
обаче още няколко заинтере-
совани лица, за да получим 
пълната картина. Това са слу-
жителите в търговската вери-
га, които очакват повишаване 
на заплатите си, и инвестито-
рите и собствениците, които 
разчитат на печалба, равна 
поне на лихвения процент по 
банков депозит. Балансиране-
то между тези противоречащи 
си интереси изисква всеки ден 
отново и отново да затвържда-
ваш и да доказваш постигна-
тото, но и да предлагаш нещо 
ново, уникално, най-добро за 
момента. Разбира се, всичко 
това е възможно само с амби-
циозен и способен екип.

- Какво не бива да пропуснем 
по темата за търговските 
вериги в България?

- Зная, че цените са темата, 
която вълнува повечето бълга-
ри. Бих си пожелал все пове-
че потребители и търговци в 
България да поставят на първо 
място качеството. È

ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈÒÅ È ÑÎÁÑÒÂÅÍÈÖÈÒÅ 
ÍÀ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÂÅÐÈÃÈ ÐÀÇ×ÈÒÀÒ ÍÀ 

ÏÅ×ÀËÁÀ, ÐÀÂÍÀ ÏÎÍÅ ÍÀ ËÈÕÂÅÍÈß 
ÏÐÎÖÅÍÒ ÏÎ ÁÀÍÊÎÂ ÄÅÏÎÇÈÒ
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- Госпожо Величкова, какво е 
днес мястото на българските 
производители в търговските 
вериги?

- За производителите на без-
алкохолни напитки в България 
търговските вериги са важен 
партньор, но не и единствен. 
Ценово нашите продукти трудно 
намират конкуренция, а довери-
ето в познатата и с положителна 
репутация марка дава още едно 
преимущество, когато веригата 
избира доставчик. Безалкохол-
ните напитки, произведени от 
български фирми, имат трайно 
място на рафтовете във вери-
гите магазини. Тяхното място би 
могло да бъде в пъти по-голямо, 
отчитайки огромното асорти-
ментно предлагане в сектора, 
но България е член на ЕС и па-
зарът е отворен. 

- С какви проблеми най-често 
се сблъскват българските про-
изводители в контакта с тър-
говските вериги?

- Отстояваме принципната 
позиция да бъде следвана не 
само буквата на закона, вклю-
чително във взаимоотношени-
ята „доставчик-търговец“, но да 
се прилагат добрите търговски 
практики, а това означава – про-
зрачност, равнопоставеност, за-
читане на интересите и на парт-
ньора в процеса на преговори. 
Задължения без обосновано 
икономическо покритие – под 
формата на такси от типа рож-
ден ден, неоправданото прех-
върляне на значителна, а дори и 
цялата част от търговския риск 
от инвестиционната програма 
или маркетинговата стратегия 
върху производителя не е сред 
примерите на добри търговски 
практики. За съжаление таки-

ва примери може да бъдат по-
сочени, макар да отчитаме, че 
тяхната проява след засилените 
обществени дискусии вече не е 
толкова остра. Проблем са отло-
жените, а дори и просрочените 
плащания за доставени и реа-
лизирани напитки, опитите за 
връщане на нереализирани сто-
ки малко преди изтичане срока 
на годност, поставянето на спе-
цифични условия, които нямат 
пряко отношение в договаряне-
то на доставки. Макар и да не 
е масово разпространено, има 
вериги длъжници на изрядните 
си доставчици. 

- Производителите искат 
ниски цени. Има ли ценови на-
тиск от страна на веригите?

- Основен проблем е тотал-
ният ценови натиск. Цената и 
постоянното желание за нови и 
допълнителни отстъпки са като 
дамоклев меч за производите-
лите. Не само цената, но и ка-
чеството трябва да влияе при 
избора на доставчици. Друг про-
блем, обвързан също с цената, 
е логистиката. Изискванията за 
доставка на продуктите в една 
централна складова база, нами-
раща се на голямо разстояние 
от производителя, го изключва 
автоматично от състезанието. 

- Какъв е вашият прочит на 
направените законодателни 
промени?

- Направените законодателни 
промени не отговарят на потреб-
ностите и не решават проблеми-
те, които обосноваваха предло-
жението за такива изменения. Те 
няма да предотвратят появата 
на нелоялни търговски практики, 
а инструментите за защита инте-
реса на малкия производител са 

Èíæ. Æàíà Âåëè÷êîâà:

Ïîñòîÿííèÿò öåíîâè 
íàòèñê å êàòî 
ДАМОКЛЕВ МЕЧ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÍÈÒÅ 
ÏÐÎÌÅÍÈ ÍÅ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÀÒ ÏÎßÂÀÒÀ 
ÍÀ ÍÅËÎßËÍÈ 
ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ, 
À ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈÒÅ ÇÀ 
ÇÀÙÈÒÀ ÍÀ ÌÀËÊÈß 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅË ÑÀ 
ÍÀÏÚËÍÎ ÀÁÑÒÐÀÊÒÍÈ

Èíæ. Æàíà Íèêèôîðîâà 
Âåëè÷êîâà å èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà Àñîöèàöèÿòà 
íà ïðîèçâîäèòåëèòå íà 
áåçàëêîõîëíè íàïèòêè â 
Áúëãàðèÿ, à ïðåäè òîâà å 
áèëà è íåèí ïðåäñåäàòåë. 
Èìà îïèò â ÷àñòíèÿ áèçíåñ 
è 16-ãîäèøíà êàðèåðà â 
ïóáëè÷íàòà àäìèíèñòðàöèÿ 
íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêî-
íîìèêàòà, åíåðãåòèêàòà 
è òóðèçìà, êúäåòî äîñòèãà 
äî äèðåêòîð íà äèðåêöèÿ 
“Èíâåñòèöèè, èíîâàöèè è 
ïðåäïðèåìà÷åñòâî”. Êàòî 
íà÷àëíèê îòäåë “Õðàíè è 
õîðèçîíòàëíè âúïðîñè” 
å ó÷àñòâàëà àêòèâíî â 
ïðîöåñà íà ðàçâèòèå íà 
íàöèîíàëíîòî è åâðîïåé-
ñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî â 
îáëàñòòà íà õðàíèòå. 
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напълно абстрактни. Заложени-
те промени в Закона за храните 
също не вярваме да имат ефект. 
Опцията съдебно дело в търсе-
не защита на интереса винаги е 
била възможна, но тя е като Да-
вид да се изправи срещу Голиат 
при липса на равни други усло-
вия. Помирителните комисии с 
пожелателни функции и ограни-
чени правомощия  не са гаранци-
ята, за която пледираше бизне-
сът. Дори само възможността за 
действие в защита интереса на 
потребителя да бъде оправдано 
от гледна точка на злоупотреба с 
по-силна позиция – отваря вра-
тата за нестихващия глас, който 
чуваме: „Ниска цена – това иска 
потребителят“. После ще ни пи-
тат какъв е съставът на напит-
ките, които се предлагат в най-
ниския ценови сегмент. Броят на 
предприятията намалява, вмес-
то да расте, защото ресурсите 
им свършват и те не могат да 
продължат напред. Има граници, 
които не бива да бъдат преми-
навани, а те вече са достигнати. 
Натискът за „процент подобре-
ние“ ще откаже още производи-
тели.

- Как да се намери „златната 

среда“ на интересите на произ-
водители, търговци и потре-
бители?

- Нормалността дефинира 
„златната среда“ не само в тези, 
а във всички отношения. Да за-
читаме партньора си по начин, 
по който бихме искали да се от-
насят към нас – там е златната 
среда. Да работим заедно в ус-
ловията на добри и лоялни вза-
имоотношения, да си партнира-
ме за развитие на категориите, 
за повече пазарни позиции на 
продуктите, които оставят доба-
вена стойност в реалния сектор 
в страната – търговските вери-
ги може да промотират нашите 
продукти извън ограничения ни 
пазар, да мислим дългосрочно 
и да развиваме стратегически 
партньорства, всеки да има из-
года от сделката и условията да 
не бъдат нарушавани. Преко-
мерните регулации не са желани 
от никого, но в определени слу-
чаи трябва да търсим по-малко-
то зло, докато вървим по пътя 
си на развитие. Все по-ясно се 
очертава перспективата за хар-
монизирани регулации – темата 
се обсъжда на групи на най-ви-
соко ниво в Брюксел и е напълно 
възможно европейско решение 

в посока регулация. Проблемите 
са общи и се надяваме да бъде 
намерено решение. Това не оз-
начава, че България трябва да 
чака – дебатът по темата има 
важна функция за взимането на 
решение.

- Какви неизползвани резерви 
виждате?

- Говорим малко за добри-
те примери, а такива знаем, че 
има. Вярвам, че силата на до-
брия пример има заразителен 
ефект. Ние искаме да водим 
открит и обективен диалог по 
темата – да казваме слабости-
те, но и да показваме добрите 
практики. Можем заедно с под-
крепата на държавата и меди-
ите, на потребителските и на 
работодателските организации 
да градим схеми – прозрачни, 
достъпни и разбираеми за всич-
ки, които гарантират лоялната 
конкуренция и обслужват общия 
интерес. Това, че е приет един 
закон, не означава, че темата е 
изчерпана. Ние ще продължим 
да работим в защита интереса 
на бранша, на производителите. 
Нашата цел е верните решения 
да станат утвърдена обичайна 
практика. È

ÑÒÐÅÌÅÆ 
ÍÀ ÌÍÎÃÎ 

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ 

Å ÒÚÐÃÎÂÑÊÈÒÅ 
ÂÅÐÈÃÈ ÄÀ ÑÀ 

ÒÅÕÅÍ ÓÑÒÎÉ×ÈÂ 
ÏÀÐÒÍÜÎÐ È ×ÐÅÇ 
ÒßÕ ÄÀ ÑÒÚÏßÒ ÍÀ 

ÍÎÂÈ ÏÀÇÀÐÈ
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ИКОНОМИКАТАИКОНОМИКАТА  
íå ðàñòå íà ñÿíêàíå ðàñòå íà ñÿíêà

Êèðèë Äîìóñ÷èåâ è Ïëàìåí Äèìèòðîâ:

ÑÈÍÄÈÊÀÒÈÒÅ È ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈÒÅ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÑÀ ÊÀÒÎ ÅÄÈÍ ÎÒÁÎÐ 
ÏÎ ÒÅÌÈ, ÊÎÈÒÎ ÑÀ ÂÀÆÍÈ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß 

Ê
онфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) и Кон-
федерацията на независимите синдикати 
в България (КНСБ) си подадоха ръка за про-
тиводействие на сивата икономика. Две-

те организации работят заедно по проект, финан-
сиран по оперативна програма „Човешки ресурси“. 
Той е разработен от КРИБ и поставя началото на 
поредица от съвместни действия. През септември 
ще бъдат направени шест кръгли маси, свързани с 
регионалното развитие, изсветляването на бизнеса 
и недопускането на сиви практики и сиво богатство 

на местно ниво. В края на октомври ще се проведе 
национална конференция за обобщаване на резул-
татите. Препоръките ще бъдат предоставени на 
изпълнителната и на законодателната власт, ще 
има и предложения за законодателни промени. След-
ващата съвместна стъпка ще е в началото на 2016 
г., когато се очаква да започне изпълнението на друг 
проект, в който водещата роля ще е на КНСБ. Той 
ще е насочен към 100-те най-добри български компа-
нии, членове на КРИБ, и техните подизпълнители. 
Целта на двете кампании е да допринесат за нещо 
по-добро за бизнеса и за работещите.

За борбата със сивата икономика, за пресечните точки на интересите, 
но и за големите различия между работодатели и синдикати, за съжи-
вяването на българската икономика и за привличането на инвеститори 
разговаряме с председателя на КРИБ Кирил Домусчиев (К. Д.) и с президен-
та на КНСБ Пламен Димитров (П. Д.) 
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ECONOMYECONOMY  doesdoes
not not grow in the shadowgrow in the shadow

Kiril Domuschiev and Plamen Dimitrov: 

TRADE UNIONS AND EMPLOYERS MUST ACT AS ONE TEAM ON ISSUES 
THAT ARE IMPORTANT FOR THE DEVELOPMENT OF BULGARIA

C
onfederation of Employers and 
Industrialists in Bulgaria (CEIBG) and 
the Confederation of Independent 
Trade Unions in Bulgaria (KNSB/
CITUB) joined efforts to tackle the 

informal economy. The two organizations are working 
together on a project, financed by the operational 
program "Human Resources". It was developed 
by CEIBG and marks the beginning of a series of 
joint actions. In September six round tables will be 
formed to discuss regional development, formalizing 
the informal business and prevention of illegal 

practices and wealth generated in the informal, at 
local levels. A national conference will be held at 
the end of October to summarize the results. The 
recommendations will be submitted to the executive 
and the legislature; there will be also proposals for 
legislative changes. The next joint step will be at 
the beginning of 2016, when another project under 
the lead of CITUB is expected to start. The project 
will focus on the 100 best Bulgarian companies, 
members of CEIBG and their subcontractors. 
The goal of both campaigns is to contribute to 
improvements for business and working conditions. 

We discuss combating the informal economy, the intersections of 
interests, but also the large differences between employers and trade 
unions, the revival of the Bulgarian economy and attraction of investors 
with the President of CEIBG Kiril Domuschiev (K. D.) and the President 
of the CITUB Plamen Dimitrov (P. D.)
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- „Икономиката не расте на сянка“ – какво е 
това: констатация след 25 години опити за съз-
даване на пазарна икономика, слоган на една кам-
пания, или...

- К. Д.:  Първо е констатация, защото в продъл-
жение на 25 години сивата икономика се разви, 
като достигна своя пик в края на 90-те години на 
миналия век, но после започна да намалява. Край-
ната цел на нашата кампания е тя да се свие до 
средните нива за Европейския съюз, а защо не и 
под тях.

- П. Д.: Това е извод, който се налага не само в 
България, но и в глобален мащаб. Световната бан-
ка, МВФ, Международната организация на труда 
все по-често говорят за неформалната икономика и 
за нейното негативно влияние върху формалната.  
На преден план излиза необходимостта от тран-
сформирането й към формална, за да не потиска 
потенциала, иновацията и предприемаческата ини-
циатива на този, който е във формалния сектор, а 
от друга страна, за да не се загубят работните мес-
та, които вече са създадени. Нашата цел е да се 
ограничи нелоялната конкуренция между бизнеса. 
Когато сивият сектор премине „на светло“, ще се 
плащат данъци и осигуровки в пълен размер.

- Защо КНСБ и КРИБ си подадоха ръка за про-
тиводействие на сивата икономика?

- К. Д.: КРИБ е най-голямата работодателска 

организация, нормално е да покани за партньор 
най-големия синдикат. И работодателите, и рабо-
тещите са потърпевши от сивата икономика и от 
тези, които нямат желание да си плащат данъци-
те, да плащат максималния осигурителен размер 
на своите работници. Всички сме потърпевши от 
това и е нормално да сме заедно със синдика-
тите, както сме заедно и по други теми, по които 
намираме допирни точки – например пенсионна-
та реформа. 

- П. Д.: В противодействието на това явление 
интересите на синдикатите и на работодателите 
съвпадат. В сивия сектор няма синдикати, следо-
вателно там няма кой да се грижи за правата на 
работещите. Цялото общество има интерес всич-
ки да са на светло и затова с най-голямата пред-
ставителна работодателска организация КРИБ 
си подаваме ръка. 

- Изключение или правило е синдикати и ра-
ботодатели да обединят усилията за опреде-
лена кауза?

- К. Д.: Смятам, че това трябва да се превърне 
в правило, макар години наред то да беше изклю-
чение. Това е първата кампания, която сближава 
работодатели и синдикати. Надявам се с КНСБ, 
а и с КТ „Подкрепа“,  да се превърнем в отбор, 
който да работи за общото благо на страната, а 
не да сме в постоянно противоборство.

- П. Д.: В развития свят, към който България 
опитва да се приобщи, по-скоро е правило син-
дикати и работодатели да си взаимодействат по 
определени теми. Разбира се, остават много раз-
личия по простата причина, че това са две страни 
на една монета. По природа интересите ни са ко-
ренно различни, макар понякога да се сближават.  
Нормално е работникът да иска повече за себе 
си, а предприемачът, който е създал бизнеса, да 
държи за него да остава по-големият дял. Но се 
стига до разбирането, че примиряването на инте-
ресите е възможност да изработим повече, да ге-
нерираме по-висока печалба и да я разпределим 
по-справедливо.

- Сивата икономика начин на оцеляване ли е, 
или тя е бедствие, с което трябва да се бо-
рим?

- К. Д.: Има фирми и хора, за които тя е на-
чин на оцеляване. Ще изкараме тези фирми от 
сивия сектор, ако създадем по-добра среда за 
правенето на бизнес. България е с най-скъпа-
та електроенергия и с най-скъпия природен газ.  
Фирми, които нямат резерви да покрият поредно-
то поскъпване на енергоносителите, са принуде-
ни да станат част от сивия сектор. Има и такива, 
за които сивият сектор е хитруване и търсене на 
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- „Economy does not grow in the shadow" - what 
is it: an observation after 25 years of attempts to 
create a market economy, the slogan of a campaign, 
or ...

- K. D.: First, it is an observation, because for 25 
years the informal economy has grown, reaching its 
peak in the late 90s of the last century, but then began 
to decline thereafter. The ultimate goal of our campaign 
is to shrink it to the average level of the European 
Union, and why not even below it.

- P. D.: This is a conclusion which is gaining 
importance not only in Bulgaria but also globally. The 
World Bank, IMF, ILO are increasingly talking about 
the informal economy and its negative impact on the 
formal one. First, there is a need to transform it to a 
formal one in order to protect the potential, innovation 
and entrepreneurship of those in the formal sector, on 
the other hand, in order not to preserve the jobs that 
have been already created. Our goal is to reduce unfair 
competition among businesses. When the informal 
sector becomes formal, taxes and social security 
contributions will be paid in full.

- Why did CITUB and CEIBG join efforts to tackle 
the informal economy?

- K. D.: CEIB is the largest employers' organization, 
it is normal to invite as a partner the largest trade 
union. Both employers and workers are victims of the 
informal economy and those who are unwilling to pay 
their taxes and the maximum insurable amount of their 
workers. We are all affected by that and it is normal 
to cooperate with the trade unions, as we are working 
together on other issues, such as the pension reform, 
on which we fi nd common groun.

- P. D.: When it comes to combating this phenomenon 
the interests of trade unions and employers match. 
In the informal sector there are no trade unions, 
therefore there is no one to care for workers' rights. 
The whole society has an interest to participate in a 
formal economy and therefore we work together with 
the largest employers' organization CEIBG.

- Is it an exception or a rule for trade unions and 
employers to join forces for a particular cause?

- K. D.: I think this should become the norm, 
though for years it has been an exception. This is 
the fi rst campaign that brings employers and trade 
unions together. I hope that, together with CITUB, and 
Confederation of Labor Podkrepa, we become a team 
that works for the common good of the country and to 
avoid constant confrontation.

- P. D.: In the developed world, which Bulgaria tries 
to join, the rule is rather that unions and employers 

interact on specifi c topics. Of course, many differences 
remain simply because these are two sides of the 
same coin. By nature our interests are fundamentally 
different, although they sometimes converge. Normally, 
the worker wants more for himself and the entrepreneur 
who has created a business, wants to keep the larger 
share. However, it becomes apparent that reconciliation 
of interests offers the potential to produce more, to 
generate higher profi t and to distribute more equitably.

- Is gray economy a means of survival or is it a 
disaster against which we have to fi ght?

- K. D.: There are companies and people for whom 
it is a way of survival. We will move these companies 
away from the gray sector, if we create a better 
environment for doing business. Bulgaria has the 
most expensive electricity and the most expensive 
natural gas [in the EU]. Companies that do not have 
reserves to cover another increase in energy prices, 
are forced to become part of the gray sector. There are 
others, for which the gray sector is a way of cheating 
and searching for wealth at any cost. However, we will 
all pay the price, because we will continue living in a 
country that remains the poorest in Europe, with the 
lowest pensions, the worst roads and most problematic 
infrastructure. The former type of companies arouse 
pity, but the latter not at all, because for them living in 
the gray sector is a matter of mentality.

- P. E.: According to some claims, the gray economy 
is a way of survival, but now even in India it is not 

Author: Tatiana Yavasheva
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богатство на всяка цена. Но всички плащаме цената за 
това, защото ще продължим да живеем в страна, която 
остава най-бедната в Европа, с най-ниските пенсии, с 
най-лошите пътища и с най-проблемната инфраструк-
тура. Първият вид компании будят съжаление, а други-
те изобщо не са за съжаление, защото за тях животът 
в сивия сектор  е въпрос на манталитет. 

- П. Д.: Според някои твърдения, сивата икономика е 
начин на оцеляване, но вече дори и в Индия това не се 
приема. Сивата икономика не генерира просперитет и 
устойчивост на обществата, напротив – провокира ка-
таклизми и бунт на хората. Затова не може да се прие-
ма извинението, че заради кризата бизнесът отива „на 
сянка“.  Дейността в зоната на здрача е добре да се 
легализира, а не да се ликвидира.

- Според г-н Домусчиев плащането на пълния раз-
мер на данъците и осигуровките не е разход, а е ин-
вестиция в бъдещето. Защо?

- К. Д.: Всички искат добро възнаграждение и нор-
мална среда за живот. Работещите очакват някой ден 
да се пенсионират с добри пенсии. Ако в България е 
добре, никой няма да търси щастието си някъде друга-
де. Ето защо данъците и осигуровките са инвестиция в 
бъдещето.

- П. Д.: Освен законодателните решения и натиска на 
институциите, трябва да има и промяна в мисленето. 
Взаимно трябва да се убедим, че плащането на данъци 
и осигуровки не е разход за бизнеса, а е инвестиция 
в устойчивото развитие на икономиката и в работещи 
хора, които да развиват своите умения и квалификация 
и да се чувстват удовлетворени да работят и да живеят 
в България.

- Г-н Димитров препоръчва хората на наемния 
труд винаги да изискват трудов договор. Има ли ра-
ботникът силата да го изиска от работодателя?

- К. Д.: Смятам, че може да го изисква. По време на 
срещите ни в рамките на кампанията по проекта ще съ-
берем информация дали все още има случаи, в които 
работникът не знае дали е осигуряван, върху какъв до-
ход са осигуровките му, плащани ли са те изобщо. Ук-
риването на осигуровки вече се наказва, но контролът 

regarded as such. The informal economy does not 
generate prosperity and stability for societies, on 
the contrary – it provokes upheaval and rebellion 
in people. Therefore, an excuse that due to the 
crisis the business is becoming informal cannot 
be accepted. The informal activity  is better to be 
legalized instead of liquidated.

- According to Mr Domuschiev the payment 
of the full amount of taxes and contributions 
is not an expense but an investment in the 
future. Why?

- K. D.: Everybody wants a good pay and 
a normal living environment. Workers expect 
someday to retire with a good pension. If conditions 
in Bulgaria are good, no one will seek his fortune 
elsewhere. Therefore, taxes and insurance are an 
investment in the future.

- P. D.: Besides legislative decisions and 
the pressure from institutions, there must be a 
change in thinking. We should convince each 
other that paying taxes and insurance is not a 
cost to business but an investment in sustainable 
development of the economy and for working 
people to develop their skills and qualifi cations 
and to feel satisfi ed to work and live in Bulgaria.

- Mr. Dimitrov recommended hired people 
always require a contract of employment. 
Does the worker have the power to require it 
from the employer?

- K. D.: I think that the worker can require such 
contract. During our meetings, the campaign 
project will collect information on whether there 
are still cases where the worker does not know 
whether they are insured, what is the income basis 
of their insurance, and whether contributions are 
paid at all. Evading contributions is already being 
punished, but control should be strengthened.

- P. D.: Over the past 10 years the Bulgarian 
market has been experiencing increasingly 
acute shortage of skilled personnel, and when 
skilled labour is sought, its position before 

ÊÈÐÈË ÄÎÌÓÑ×ÈÅÂ Å ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÓÏÐÀÂÈÒÅËÍÈß ÑÚÂÅÒ ÍÀ 
ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈßÒÀ ÍÀ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈÒÅ È ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÖÈÒÅ Â 
ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÍÎÅÌÂÐÈ 2014 Ã. ÒÎÉ Å ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÍÀÄÇÎÐÍÈß 
ÑÚÂÅÒ ÍÀ “ÁÈÎÂÅÒ” ÀÄ, ÈÇÏÚËÍÈÒÅËÅÍ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÍÀ “ÕÞÂÅÔÀÐÌÀ” 
ÀÄ È ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÍÀÄÇÎÐÍÈß ÑÚÂÅÒ ÍÀ ÏÀÐÀÕÎÄÑÒÂÎ 
“ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÌÎÐÑÊÈ ÔËÎÒ”.  

KIRIL DOMUSCHIEV HAS BEEN CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE 
CONFEDERATION OF EMPLOYERS AND INDUSTRIALISTS IN BULGARIA 

SINCE NOVEMBER 2014. HE IS CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 
OF BIOVET, CEO OF HUVEPHARMA AND CHAIRMAN OF THE SUPERVI-

SORY BOARD OF NAVIGATION MARITIME BULGARE.
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трябва да се засили.
- П. Д.: През последните 10 години българският па-

зар изпитва все по-остър недостиг на квалифицирани 
кадри, а когато квалифицираната работна ръка е тър-
сена, нейната позиция пред работодателите се засил-
ва. Това важи за IT сектора и за инженерната сфера, 
липсват технически и медицински кадри, има недостиг 
дори на учители. Когато дефицитът на професионали-
сти се задълбочава, тогава нараства възможността да 
изискваш не само трудов договор, но и по-висока за-
плата, осигуровки, условия на труд. Иначе е вярно, че 
работникът винаги е по-слабата страна и ако е един от 
многото, той се страхува да постави по-остро въпроса. 
Ето защо квалифицираните кадри днес имат по-голяма 
пазарна сила, отколкото имаха само преди 5 години. 
А трудовият договор е важен, тъй като без него няма 
осигурителни права.

- По коя друга тема КРИБ и КНСБ имат съгласие?
- К. Д.: Темите са много. Те също усещат, че Бъл-

гария е най-бедната в Европа, че икономиката не се 
развива с необходимите темпове. Дори и ръстът на 
БВП през тази година спрямо ръста на другите източ-
ноевропейски икономики не е най-високият. Нормално 
е синдикатът да излезе от консервативната си позиция 
по много въпроси и да направи компромис, както ра-
ботодателите правят компромис по определени теми. 
Имаме съгласие да работим по пенсионната реформа, 
първите стъпки вече са факт. Единни сме по темата за 
цената на електроенергията, тя е болна за нас и през 
септември ще имаме доста работа по нея. 

- П. Д.: Една от темите е липсата на адекватна систе-
ма за образование, продължаващо обучение и квали-
фикация. Заедно с бизнеса имаме надежда, че ще се 
намери подходящото законодателно решение. Важно е 
образованието да не е самоцел, а да е съобразено с 
нуждите на бизнеса.  Трябва да се създадат и секторни 
фондове за квалификация и преквалификация, а също 
за поддържащо обучение, които да отпускат средства 
по заявка на фирмите. Това е от жизнена важност за 
по-малкия бизнес. 

- В какво са различията ви?
- К. Д.: Немалка част от членовете на синдикатите са 

в държавни дружества и за съжаление през годините 
позицията им не е дала възможност в тях да се пред-
приемат кардинални реформи – например в енергети-
ката и в БДЖ. Има много компании, в които синдикати-
те не позволяват сериозни промени. Давам си сметка, 
че за тях членската маса е важна, но това не позволява 
дружествата да намерят успешната формула за своето 
развитие. Вижте сходни частни компании как проспе-
рират, с колко хора го правят и каква производителност  
на труда имат, колкото и синдикатите да не харесват 
думата производителност. Може да сравним нашите 
„Мини Марица-изток“ с подобна мина в Чехия или Гер-

employers increases. This applies to the IT and 
the engineering sector, there are technical and 
medical staff shortages even a lack of teachers. 
When the shortage of professionals deepens, then 
one has the power to not only require a contract 
of employment, but also a higher salary, benefi ts 
and working conditions. Otherwise, it is true that 
the employee is always the weaker party, and as 
one of the many employees he is afraid to pose 
the question more bluntly. Therefore, the skilled 
staff nowadays has more market power than it had 
only 5 years ago. A contract is important because 
without it there are no insurance rights.

- What other topic do CEIBG and CITUB 
have a consent on?

- K. D.: The topics are many. They also feel that 
Bulgaria is the poorest in Europe, the economy 
does not develop at the necessary pace. Even the 
GDP growth this year compared to growth of other 
Eastern European economies is not the highest. 
It is normal for the union to move away from its 
conservative stance on many issues and make 
compromises, similarly employers compromise on 
certain topics. We have agreed to work together 
on the pension reform, the fi rst steps have already 
been taken. We stand united on the issue of 
electricity prices, it is a sensitive issue for us, in 
September we will have a lot of work on it.

- P. D.: One of the topics is the lack of an 
adequate system of education, continuing 
education and training. Together with the business 
we hope that a suitable legislative solution will 
be found. It is important that education is in line 
with business needs. Sector-specifi c funds must 
be created for training and retraining and also for 
onoging training and these funds should provide 
grants at the request of companies. This is vital for 
small businesses.

- What do you disagree on?
- K. D.: Quite a few union members are in 

state-owned companies and, unfortunately, over 
the years, their position did not allow them to 
undertake sweeping reforms - for example in the 
energy sector and the Bulgarian State Railways 
(BDZ). There are many companies where unions 
do not allow major changes. I realize that for them 
the membership volume is important, but this 
does not allow the companies to fi nd a successful 
formula for their development. Observe how 
similar private companies prosper, what amount 
of people they have and what labor productivity 
they have, as much unions do not like the term 
labor productivity. We can compare our [coal 
mining company] Mini Maritsa Iztok with a similar 
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ÏËÀÌÅÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ 
Å ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÍÀ 
ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈßÒÀ 
ÍÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÈÒÅ 
ÑÈÍÄÈÊÀÒÈ Â ÁÚËÃÀÐÈß 
ÎÒ 2010 Ã. ÍÀÑÀÌ, ÊÀÒÎ  Â 
ÏÅÐÈÎÄÀ 1997-2010 Ã. 
Å ÂÈÖÅÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ÍÀ ÊÍÑÁ. ÁÈË Å 
ÈÇÏÚËÍÈÒÅËÅÍ ÑÅÊÐÅÒÀÐ 
ÍÀ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈÒÅ 
“ÎÁÓ×ÅÍÈÅ È 
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß” 
È “ÁÐÀÍØÎÂÈ È 
ÐÅÃÈÎÍÀËÍÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ” 
Â ÊÍÑÁ. Â ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÒÅ 
ÍÀ ÑÈÍÄÈÊÀÒÀ Å ÎÒ 
1991 Ã., ÊÎÃÀÒÎ ÑÒÀÂÀ 
ÎÁËÀÑÒÅÍ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐ 
ÇÀ ÂÀÐÍÀ. ÎÒ 2003 Ã. 
ÍÀÑÀÌ Å ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË 
ÍÀ ÓÑ ÍÀ ÊÎËÅÆÀ ÇÀ 
ÐÀÁÎÒÍÈ×ÅÑÊÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
Â ÑÎÔÈß.

PLAMEN DIMITROV HAS BEEN 
PRESIDENT OF CONFEDERATION OF 

INDEPENDENT TRADE UNIONS IN BUL-
GARIA SINCE 2010, IN THE PERIOD 
BETWEEN 1997 AND 2010, HE HAS 

BEEN VICE PRESIDENT OF THE CON-
FEDERATION. HE WAS EXECUTIVE 
SECRETARY OF THE DEPARTMENT 

'EDUCATION AND TRAINING' AND 
'BRANCH AND REGIONAL STRUC-

TURES' IN THE CONFEDERATION. HE 
HAS BEEN WITHIN THE STRUCTURES 

OF THE UNION SINCE 1991 WHEN HE 
BECAME ITS REGIONAL COORDINA-

TOR FOR VARNA. SINCE 2003 HE 
HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE 

WORKERS’ EDUCATION AND TRAIN-
ING COLLEGE.
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мания по брой работещи, производителност и т. н. 
Ще видим, че у нас положението е драматично. Със 
синдикатите ще имаме различия, тъй като дори ли-
дерите им да разбират, че не са прави, ще отстоя-
ват интересите на своите членове. 

- П. Д.: Доходите и разпределението са изкон-
ното ни различие. По отношение разпределението 
на  първичния доход се получи изкривяване, а това 
е фундаментът на усещането за справедливост в 
едно общество. Българинът не настоява за нем-
ска заплата, той иска да е оценен справедливо и 
да получи своята част от произведеното. Но няма 
прозрачност какво всъщност е произведено. Затова 
в света е създадено колективното трудово догова-
ряне, което разчита на системите на информиране 
и консултиране.

- Работодатели казват, че тук доходите са 
ниски, тъй като производителността е по-ниска. 
Така ли е?

- К. Д.: Производителността е много по-ниска 
по много причини. Самата среда не е в подкрепа 
на бизнеса. Природният газ, електроенергията са 
най-скъпите в Европа и това спъва индустриите, 
за които те са определящи. Когато работодателят 
има недостатъчно квалифицирани работници, ко-
гато не е инвестирал в ново оборудване, тъй като 
банковото финансиране в България е най-скъпото 
в Европа, той търси начини да компенсира себе-
стойността, за да е конкурентен на пазара. Един-
ственият начин е да се плащат по-ниски заплати, 

отколкото в Германия, където един специалист 
работи колкото трима наши, а там токът и газът 
за индустрията са много по-евтини. Популизмът 
силно се разви у нас и уж се мислеше за хората, 
но в крайна сметка оставаме най-бедната държа-
ва в Европа, в България заплатите са най-ниски и 
за съжаление не виждам светлина в тунела, освен 
ако председателят на КЕВР Иван Иванов не каже 
какъв е пътят.

- П. Д.: Производителността на труда се опреде-
ля първо от знанията и уменията на работниците и 
служителите, а второ, от технологията, с която те 
работят. Ако ми дадете лопата, а другият работи 
с багер, няма как да имам неговата производител-
ност. И най-добрите работници, ако не ползват кон-
курентна технология, не може да постигнат висок 
резултат. В този четвърт век трябваше икономиката 
да се капитализира и в първите 10-ина години на 
прехода към пазарна икономика приехме това из-
винение с производителността. Но то продължава  
вече трето десетилетие и повече не може така. Па-
зарът вече е отворен и Западна Европа предлага 
друго възнаграждение на кадрите. За тези заплати 
в България има все по-малко кадри и все повече 
няма да има. Високата норма на печалба се по-
стига с технология плюс квалифицирани и знаещи 
хора. Въпросът на въпросите е как проблемът със 
заплащането на труда ще бъде разрешен в Бълга-
рия. Ако младите избягат, в един момент няма да 
има на кого да дадем по-високите заплати. Кой то-
гава ще дойде да инвестира у нас?

Кирил Домусчиев (в средата) с бизнесмени на Пролетния бал на КРИБ
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mine in the Czech Republic or Germany in terms of the 
number of employees, productivity and so on. We will 
see that in our country the situation is dramatic. We 
will have differences with the unions, as even if their 
leaders realize that they are not right, they will continue 
defending the interests of their members.

- P. D.: Income and distribution are our long 
cherished difference. The allocation of primary income 
has been distorted, and this is the foundation of a 
sense of fairness in a society. Bulgarians do not insist 
on German wage, they want to be assessed fairly 
and to receive their share of the output. But there is 
no transparency as to what is produced. Therefore, 
collective bargaining was created, relying on a system 
of information and consultation.

- Employers say that here the income is low 
because productivity is low. Is that so in reality?

- K. D.: Performance is much lower for multiple 
reasons. The environment itself does not support  the 
business. Natural gas and electricity are the most 
expensive in Europe, and this hinders the industries for 
which these resources are decisive. When the employer 
has insuffi cient skilled employees, has not invested in 
new equipment, as bank fi nancing in Bulgaria is the 
most expensive in Europe, the employer is looking for 
ways to offset the costs and be competitive. The only 
way is to pay lower wages than in Germany, where a 
specialist works as three Bulgarian ones, and where 
electricity and gas for the industry are much cheaper. 
Populism has highly developed in our country and 

one was supposed to be thinking of the people, but 
we ultimately remain the poorest country in Europe; 
in Bulgaria wages are the lowest and, unfortunately, I 
see no light in the tunnel, unless the President of the 
Energy and Water Regulatory Commission (EWRC) 
Ivan Ivanov shows us the way.

- P. D.: Labor productivity is defi ned, fi rst, by the 
knowledge and skills of employees, and second, by 
the technology with which they work. If you give me 
a shovel and the other works with an excavator, I can 
not match his performance. Even the best workers, 
without competitive technology can not achieve a high 
performance. In this quarter century the economy 
should have capitalized and in the fi rst 10 years of 
transition to a market economy we accepted this 
excuse with the performance. But this has continued 
for three decades and cannot continue like this. The 
market is open and Western Europe offers different 
remuneration for the staff. With those salaries in 
Bulgaria, there will be fewer staff and it will decline 
further. High profi tability is achieved with technology 
plus skilled and knowledgeable people. The biggest 
questions is how the problem with the wage will be 
resolved in Bulgaria. If the young people escape, we 
will reach a point when there will be no one to give 
higher wages to. Who then will come to invest in our 
country?

- What deters foreign investors to benefi t from 
low taxes in Bulgaria and the cheaper labor?

- K. D.: They are concerned that the cheap labor is 

Пламен Димитров (в средата) 
на посещение в предприятие
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 - Кое възпира чуждестранните инвеститори да се 
възползват от ниските данъци в България и от по-
евтината работна ръка?

- К. Д.: Притеснява ги, че евтината работна ръка 
не е достатъчно квалифицирана. Неприемлива за ин-
веститорите в индустриално производство е високата 
цена на електроенергията и на газа, още повече  че 
цените им занапред са непредсказуеми. Притеснява 
ги и непредсказуемата среда в България, голямата 
бюрокрация и постоянните спънки за всичко. За някои 
компании притеснителен е зеленият рекет на еколо-
зите. Всичко това ги кара да изберат някоя съседна 
държава.

- П. Д.: Винаги, когато сме питали инвеститорите, от-
говорите са започвали с корупцията, липсата на право-
ва държава и справедлив съдебен процес, натиска на 
администрацията, бюрокрацията. Заплащането на тру-
да и осигуровките са несъразмерно по-ниски от тези,  
които на Запад плащат. Много се спекулира с това, че 
ако заплатите се повишат, инвеститорите няма да дой-
дат. Те и сега не идват, но по други причини.

- Напоследък, когато задавам въпроса как да съжи-
вим икономиката, ми казват, че отговорът е като 
за Нобелова награда. Как да се постигне растеж на 
българската икономика?

- К. Д.: Не мисля, че е чак за Нобелова награда, 
просто трябва да видим какви са добрите практики във 
водещите икономики в Европа.  С активната си пози-
ция КРИБ работи в тази посока. До момента има около 
15% ръст на износа, има и ръст на БВП, но може и 
по-добре. Цената на природния газ и на електроенер-
гията, а също качеството на работната ръка и липсата 
на специалисти са проблеми, които трябва да намерят 
решение. Бързото издаване на сини карти за кадри, 
които се наемат от трети страни, е една добра въз-
можност. 

- П. Д.: С бизнеса и с браншови камари вложихме 
доста усилия, за да създадем визия за секторното 
развитие на България. От 15 месеца тя е факт и стои 
на бюрата на изпълнителната власт. Имаме взаимо-
действие и с Българската академия на науките по тези 

not suffi ciently qualifi ed. The high cost of electricity 
and gas is unacceptable for investors in industrial 
production, even more so the unpredictable future 
of the prices. The unpredictable environment 
in Bulgaria bothers them, a lot of bureaucracy 
and the constant hurdles. For some companies 
the 'green racketeering' environmentalists is a 
concern. All of this makes them choose some 
neighboring country.

- P. D.: Whenever we have asked investors, 
their answers start with corruption, lack of rule 
of law and due process, the pressure of the 
administration, bureaucracy. Wages and social 
security contributions are disproportionately lower 
than those paid in the West. Many speculate that 
if wages rise, investors will not come. Now they do 
not come either, but for other reasons.

- Lately, when I ask the question how to 
revive the economy, they say that the answer 
should receive the Nobel Prize. How to achieve 
growth of the Bulgarian economy?

- K. D.: I do not think it is for the Nobel Prize, 
we just have to see what are the best practices in 
the leading economies in Europe. With its active 
position CEIBG works in this direction. So far there 
is about 15% growth in exports, there is some GDP 
growth, but it can be improved. The price of natural 
gas and electricity, as well as the the quality of the 
workforce and lack of specialists are problems that 
need to be resolved. The rapid issuance of blue 
cards for staff who are recruited from countries 
outside of the, is a good opportunity.

- P. D.: We invested a lot of efforts together with 
the business and industry chambers to create a 
vision for sectoral development in Bulgaria. For 
15 months it has been created and stands on the 
desks of the executive. We also interact with the 
Bulgarian Academy of Sciences on these issues. 
Our desire is not to receive the Nobel Prize, but to 
show that the economic development of Bulgaria 
is a possible mission. It can only be achieved 

ÍÅ ÂÈÆÄÀÌ ÑÂÅÒËÈÍÀ Â ÒÓÍÅËÀ ÇÀ 
ÓÑÒÎÉ×ÈÂÀ ÁÈÇÍÅÑ ÑÐÅÄÀ È ÂÈÑÎÊÈ 

ÄÎÕÎÄÈ, ÎÑÂÅÍ ÀÊÎ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÊÅÂÐ 
ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂ ÍÅ ÊÀÆÅ ÊÀÊÚÂ Å ÏÚÒßÒ

Êèðèë Äîìóñ÷èåâ

I SEE NO LIGHT IN THE TUNNEL FOR SUSTAINABLE BUSINESS 
ENVIRONMENT AND HIGH INCOMES, UNLESS THE PRESIDENT 
OF THE ENERGY AND WATER REGULATORY COMMISSION 
(EWRC) IVAN IVANOV INDICATES US SUCH A WAY.
 
Kiril Domuschiev
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въпроси. Желанието ни не е да получим Нобелова на-
града, а да покажем, че икономическото развитие на 
България е мисия възможна. Тя може да се осъществи 
само със съвместните усилия на предприемачите, хо-
рата на труда, академичната мисъл и тези, които дър-
жат кормилото на властта.

- Вашият най-важен въпрос към синдикатите, рес-
пективно към работодателите?

- К. Д.: Синдикатите настояват за по-високи доходи. 
Моят въпрос към тях е откъде ще дойдат парите и кой 
в България ще произвежда с европейска производи-
телност на труда. Внедряването на нови технологии 
повишава производителността на труда, но съкраща-
ва работните места. Тези, които ще работят с тях, ще 
са няколко пъти по-добре платени. Влизаме в омагьо-
сан кръг. Не вкараме ли нови технологии, синдикатите 
трябва да кажат откъде да дойдат парите. Внедрим ли 
нови технологии, те ще трябва да се примирят със съ-
кращенията на кадри. 

- П. Д.: Фундаменталният въпрос са доходите. Тряб-
ва да решим как по-справедливо да се разпределя до-
ходът на предприятието. Обикновено за работниците 
остават трудностите, а ползите се превръщат в мерце-
дес или майбах. Демонстрацията на лукс не се прави 
от истинските индустриалци. Недоволството клокочи и 
това не бива да се подценява, а трябва да се намери 
решение на масата за преговори.

- Как ще измерите ефекта от съвместните уси-
лия на бизнеса и синдикатите за изсветляване на 
икономиката и за нейната по-голяма стабилност?

- К. Д.: Ефектът ще се измери от Министерството на 
финансите и от Министерството на труда и социална-
та политика, заедно с НАП, НОИ, Агенция „Митници“. 
Регистрират ли по-високи приходи на данъци, осигу-
ровки и акцизи спрямо предходната година, значи има 
ефект. Тогава с Пламен Димитров може да седнем на 
чаша вино и да се поздравим, че сме дали принос за 
това.

- П. Д.: Има индикатори, които лесно се проследя-
ват. Изсветляването означава повече заетост на свет-
ло. Увеличаването на доходите, които статистиката ще 
регистрира, но и плащането на пълния размер на оси-
гуровките и данъците – също са важен индикатор. È

IF YOUNG PEOPLE LEAVE BULGARIA, WE WILL 
REACH A POINT WHEN THERE WILL BE NO ONE 

TO GIVE HIGHER WAGES TO.

Plamen Dimitrov

with the joint efforts of entrepreneurs, working 
people, academia and those who hold the reins of 
government.

- Your most important question to the trade 
unions, respectively to the employers?

- K. D.: The unions insist on higher incomes. 
My question to them is, where will the money 
come from and who in Bulgaria will produce with 
European labor productivity levels. Introduction 
of new technologies increases productivity, but 
reduces jobs. Those who will work with them, will 
be paid several times better. We enter a vicious 
circle. If we do not bring in new technologies, trade 
unions have to say where the money will come 
from. If we implement new technologies, they will 
have to put up with cuts in staff.

- P. D.: The fundamental issue is income. We 
have to decide how to fairly distribute income to 
the enterprise. Usually, the diffi culties remain 
for the workers and the benefi ts transform into a 
Mercedes or Maybach. Demonstration of luxury 
is not done by the real industrialists. There 
is discontent bubbling and this should not be 
underestimated and should be resolved at the 
negotiating table.

- How will you measure the effect of the 
joint efforts of business and trade unions to 
formalize the economy and achieve greater 
stability?

- K. D.: The effect will be measured by the 
Ministry of Finance and the Ministry of Labor and 
Social Policy together with the NRA, NSSI and the 
Customs". If they register higher income taxes, 
contributions and excise duties compared to the 
previous year, then it does have an effect. Then, 
with Plamen Dimitrov we can sit with glass of wine 
and celebrate that we have contributed to this.

- P. D.: There are indicators which are easily 
tracked. Formalizing means more formal 
employment. Income increase, which the statistics 
will register, but also payment of the full amount 
of insurance and taxes are also an important 
indicator. È

ÀÊÎ ÌËÀÄÈÒÅ ÈÇÁßÃÀÒ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß, Â ÅÄÈÍ 
ÌÎÌÅÍÒ ÍßÌÀ ÄÀ ÈÌÀ ÍÀ ÊÎÃÎ ÄÀ ÄÀÄÅÌ 
ÏÎ-ÂÈÑÎÊÈÒÅ ÇÀÏËÀÒÈ

Ïëàìåí Äèìèòðîâ
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Èâàí Ïàïàçîâ å ñðåä íàé-óñïåøíèòå ìåíèäæúðè â Áúëãàðèÿ ïðåç ïîñëåäíèòå 18 ãîäè-
íè. Îò 1998 ãîäèíà å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Âèíïðîì Ïåùåðà”, êàòî â ìîìåíòà 
îãëàâÿâà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà êîìïàíèÿòà. Ïîä íåãîâî ðúêîâîäñòâî “Âèíïðîì 
Ïåùåðà” ñå ïðåâðúùà â ëèäåð íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð íà âèíà è âèñîêîàëêîõîëíè íà-
ïèòêè è ñå íàëàãà êàòî ïðåäïî÷èòàí ïðîèçâîäèòåë â íàä 40 äúðæàâè ïî öåëèÿ ñâÿò. Ïðåç 
ìèíàëàòà ãîäèíà ã-í Ïàïàçîâ ïîëó÷è ïðèçà “Ìèñòúð Èêîíîìèêà”.

àâòîð: Íèÿ Èëèåâà

Ã
-н Папазов, научи ли се българският бизнес 
да работи „на светло“?

- Не бих искал да давам оценки общо за 
бизнеса, но „Винпром Пещера“ работи пред 
обществото през целия си период на раз-

витие. A да си честен и справедлив работодател и 
данъкоплатец, да се съобразяваш със законода-
телните норми, да развиваш и налагаш собствени 
марки наистина изисква воля и усилия. Ние през 
всички тези години го доказахме. Неслучайно сме 
лидер в нашия бранш по внесени данъци и акцизи 
в бюджета. Връщайки се към въпроса, от 2010 до 
2014 г. показателят сива икономика се движи в рам-
ките на 32-35%  – или една-трета от бизнеса. Мина-
лата година бе първата за последните пет, в която 
неговата стойност леко се повиши, което се дъл-
жеше на политическата нестабилност, банковата 
криза, спрялото еврофинансиране, което ограничи 
ресурсите на компаниите и те започнаха да търсят 
начин да оцеляват в сивия сектор. Вярвам обаче, 
че данните за 2015 г. ще бъдат по-добри, защото 
виждаме сериозни усилия за ограничаване на сива-
та икономика както от страна на администрацията, 
така и на ниво бизнес и синдикати. Смятам, че тези 
усилия ще доведат до положителни резултати и все 
по-малко фирми ще се изкушават да нарушават за-
конодателството. 

- Кой губи най-много от сивата икономика?
- Последиците от сивата икономика са преки за-

губи за бюджета и за цялото общество, намалена 
конкурентоспособност на коректните работодате-

ли, изтегляне на чуждестранни инвеститори и дру-
ги. Сметката се плаща от държавата и от коректния 
бизнес. 

- Конкретно в сектора, в който работи „Вин-
пром Пещера“, какъв е делът на сивата икономи-
ка? 

- Ако говорим конкретно за производството на 
вина и високоалкохолни напитки – компаниите от 
години са поставени в ситуация на нелоялната кон-
куренция. По данни на МЗХ и Националната лоза-
ро-винарска камара, около 45-50 % от гроздето се 
преработва извън лицензираните предприятия за 
вино и ракия, в така наречените „селски“ казани. 
Така продуктите, произведени с модерни техно-
логии и при спазването на най-високи стандарти, 
трябва да се конкурират като цена с какви ли не 
гаражни продукти, затворени в пластмасови бутил-
ки. Тези „напитки“ не само ощетяват фиска, като не 
плащат данъци и акцизи, но и сериозно застраша-
ват здравето на хората, понеже са с високо съдър-
жание на всякакви вредни вещества, канцерогенни 
съставки и метилов алкохол. Всяко лято четем по 
медиите опасни предупреждения за алкохол менте, 
дори и когато става дума за ол инклузив пакети. Не-
легален алкохол се продава по пазари и заведения, 
в морски и планински курорти под марката „домаш-
на ракия“ и „домашно вино“.  Всъщност това е до-
бре организиран бизнес, който не спазва законите. 
Очевидни са нарушенията, когато такива „селски“ 
казани работят извън нормалния сезон на плодода-
ване, който е от август до октомври и плодовете са 

Èâàí Ïàïàçîâ:

ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ 
ДИКТУВАТ СТАНДАРТИТЕ 
êàê ñå ðàáîòè íà ñâåòëî
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в сезона си. Затова смятам, че трябва да се за-
тегне контролът върху казаните, като се следи 
къде се продават и с какъв капацитет са. И няма 
да се уморя да повтарям, че държавата трябва 
да налага ясни, точни и устойчиви във времето 
правила, които да са приложими за всички на па-
зара, независимо от тяхната големина, а от друга 
-  да осъществява постоянен контрол за спазването 
им от всички, не само от най-големите в бранша.

- Какви са успешните механизми, които сте 
внедрили във „Винпром Пещера“?

- Първо трябва да се започне от изграж-
дането на успешна и добре работеща 
компания, която може да посреща пре-
дизвикателствата на бизнес хоризон-
та. След това да се отдели нейната 
роля като работодател и важната й 
задача да осигурява стабилни доходи 
и сигурност за своите служители и да 
бъде коректен данъкоплатец. Важно е 
да се следят постоянно нормативните 
изисквания, да се поддържа активен 
диалог с приходните администрации, 
с браншовите и работодателските 
организации, да се гледа кои са до-
брите практики, които могат да се 
имплементират в нашата действи-
телност. За последните 18 години 
смятам, че пазарните позиции на 
„Винпром Пещера“ показват, че 
се справяме успешно с предиз-
викателствата.

За всички трябва да е ясно, че 
колкото повече се работи за из-
светляване на бизнес средата 
– използвайки капацитета на из-
пълнителната, законодателната 
и съдебната власт, съвместно с 
усилията на всички участници на 
пазара и с подкрепата на синди-
катите, толкова повече България 
ще се превръща в добро място 
за работа и за живеене. И, раз-
бира се, големите компании като 
„Винпром Пещера“ трябва да 
продължат да диктуват стандар-
тите как се работи на светло. È

ÂÈÆÄÀÌÅ ÑÅÐÈÎÇÍÈ ÓÑÈËÈß ÇÀ ÎÃÐÀÍÈ×ÀÂÀÍÅ ÍÀ ÑÈÂÀÒÀ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ ÊÀÊÒÎ ÎÒ ÑÒÐÀÍÀ ÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈßÒÀ, ÒÀÊÀ 

È ÍÀ ÍÈÂÎ ÁÈÇÍÅÑ, ÊÀÇÂÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÈÒÅ ÍÀ “ÂÈÍÏÐÎÌ ÏÅÙÅÐÀ”
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ÊÈÒÀÉ ÄÅÂÀËÂÈÐÀ ØÎÊÎÂÎ ÞÀÍÀ, Ñ ÊÎÅÒÎ 
ÇÀÑÈËÈ ÎÏÀÑÅÍÈßÒÀ ÎÒ ÍÎÂÀ ÔÀÇÀ Â 
ÁÈÒÊÀÒÀ ÍÀ ÑÂÅÒÎÂÍÈÒÅ ÏÀÐÈ×ÍÈ ÏÀÇÀÐÈ

àâòîð: Ëþäìèë Çàõàðèåâ

  
ВАЛУТНАТА ВОЙНА

Ïúðâè Ïúðâè ÈÇÑÒÐÅËÈÇÑÒÐÅË âúâ  âúâ 

Ï
рез последните години Япо-
ния, САЩ и Европа неколко-
кратно са били обвинявани, 
че подклаждат валутна война 
чрез използване на парични 

стимули, които водят до понижаване на 
техните валути. Тези обвинения са били 
най-често заради това, че се насърчава 
вътрешното потребление чрез по-раз-
хлабена парична политика, от която са 
се възползвали както самите страни, 
така и техните търговски партньори.

Но ходът на Китай от средата на месец 
август да девалвира юана е изключение. 
Защото действието не е част от по-широк 
паричен стимул, а ефектът цели да бъде 
издърпана част от дела на търговските 
партньори на Китай, без нищо в замяна. 
Това е игра с нулев резултат и на прак-
тика е първият оглушителен изстрел във 
валутната война. 

Êàêâî âñúùíîñò 
ñå ñëó÷è

Когато Федералният резерв (Фед) или 
Европейската централна банка (ЕЦБ) 
облекчат паричната политика чрез нама-
ляване на основните лихвени проценти 
или чрез закупуване на облигации, целта 
е инвеститорите да бъдат подканени да 

движат парите си в търсене на по-добра 
възвръщаемост. Най-популярният при-
мер за това е скорошното количествено 
улеснение на ЕЦБ (QE), което е в размер 
на над 60 млрд. евро месечно. 

Подобно действие обикновено сваля 
стойността съответно на долара или ев-
рото. Фед и ЕЦБ обаче предварително не 
знаят с колко ще паднат съответните ва-
лути. Знае се само, че усилването на тех-
ните икономики ще дойде чрез комбини-
раното въздействие на по-ниски лихви и 
по-слаба валута. Знае се също, че дока-
то второто може и да навреди на техните 
търговски партньори, първото ще помог-
не, тъй като по-силно вътрешно търсене 
обикновено води до по-голям внос. От 
друга страна, Китай има затворена фи-
нансова система и рутинно настройва 
лихви и валутните курсове независимо 
едни от други. Девалвацията през август 
обаче не дойде заради свалени лихвени 
проценти. На практика дойде на тяхно 
място. Китайската народна банка (КНБ) 
девалвира курса на юана с 1,9% само за 
ден и с общо близо 5 процентни пункта 
за 3 дни.

Това е най-силното регулативно изме-
нение на неговия курс от 1994 г. насам, 
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когато при прехода от планова към пазарна иконо-
мика той беше девалвиран с 1/3 наведнъж. Така в 
стремежа си да стимулират икономиката, китайски-
те власти изглежда се насочиха към износа, за смет-
ка на риска от това, че по-ниските лихвени ставки 
могат да повишат цените на активите и дълговете.

Ïîñëåäñòâèÿòà
Всъщност, чрез намаляване на референтното 

ниво на юана с рекордните съответно 1.9%, 1.6% 
и 1.1% в три последователни дни, Китайската цен-
трална банка предприе големи както политически, 
така и икономически рискове. Властите в страната 
знаят, че китайските компании дължат на останала-
та част от света повече от половин трилион дола-
ра в облигации и заеми, деноминирани в долари и 
евро. 

Според анализатори в Bloomberg подобно дейст-
вие пък може да добави над 10 млрд. долара към 
тази кумулативна тежест от корпоративен дълг. Но 
надзорниците на паричната политика на Китай, кои-
то отговарят и за реализирането на икономически 
растеж от 7% през тази година, са очевидно по-заг-
рижени от спада от 8,3% в китайския износ през 
юли. 

Допълнителен натиск идва и от факта, че през 
последната година юанът поскъпна с 13% спрямо 
валутите на основните търговски партньори. Както 
и  че Вашингтон от години притиска Пекин да осво-

боди курса на валутата си, за да позволи на юана да 
укрепне в съответствие с ръста на втората по голе-
мина икономика в света.

 “Êóòèÿòà íà Ïàíäîðà”
Отслабването на китайската валута може да по-

могне на страната да спре понижаването на износа, 
отчасти предизвикано от неговия относително висок 
курс. Ходът е също и навременно напомняне, че за-
сега привидното желание на Федералния резерв да 
повиши лихвените проценти през месец септември 
рискува да прати долара още по-високо, за ужас на 
американските компании, които се борят да запазят 
нивата си на износ. 

Китай отговаря за около 45% - 50% от световното 
потребление на метали, и при по-слаб юан вносът 
ще поскъпне. Затова местните предприятия може 
да се откажат от импорта в полза на по-евтината 
родна продукция. Девалвацията на юана ще пони-
жи разходите на местните доставчици, което ще 
окаже отрицателно влияние над цените. Отделно, 
Китай засилва износа на стоките, с които разполага 
в излишък, като алуминий и стомана. По-евтината 
местна валута ще окуражи допълнително експорта.

Но девалвацията на юана може да има 
нежелателни последици. Като начало, тя 
може да доведе до износ на дефлация 
чрез поевтиняване на китайските стоки, 
което пък да тласне световната икономика 
до поредната фаза на забавяне на расте-
жа.

Безспорно най-засегнати от мерките на 
властите в Китай ще бъдат развиващите 
се пазари, които са под натиск и заради 
спадащите цени на суровините в глоба-
лен план. Валутите на стокови износите-
ли като Бразилия, Индонезия и Малайзия 
са на мултигодишно дъно. В допълнение, 
когато лихвените проценти вървят нагоре, 
това може да направи живота на страните 
от развиващия се свят още по-труден, тъй 

ÍÀÉ-ÇÀÑÅÃÍÀÒÈ ÎÒ 
ÌÅÐÊÈÒÅ ÍÀ

ÂËÀÑÒÈÒÅ Â ÊÈÒÀÉ ÙÅ 
ÁÚÄÀÒ ÐÀÇÂÈÂÀÙÈÒÅ ÑÅ 

ÏÀÇÀÐÈ, ÊÎÈÒÎ ÑÀ ÏÎÄ 
ÍÀÒÈÑÊ È ÇÀÐÀÄÈ

ÑÏÀÄÀÙÈÒÅ ÖÅÍÈ ÍÀ 
ÑÓÐÎÂÈÍÈÒÅ
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като те биха могли да пострадат 
от износ на капитали. Също така 
фирми в развиващите се паза-
ри ще трябва да харчат повече 
от тяхната местна валута, за да 
изплатят доларовите си дългове.

Освен това, като последствие 
по-силният долар се отразява на 
цените на борсово търгуваните 
стоки - притиска надолу цената 
на петрола, докато златото отбе-
лязва триседмичен пик в цената 
заради рисковете пред глобал-
ната икономика.  

Може би най-голямото опа-
сение обаче идва от факта, че 
решението на Пекин повишава 
риска от „валутни войни“, защо-
то за износителите е изгоден 
ниският курс на националната 
валута. Затова икономистите 
на JPMorgan наричат този ход 
„кутията на Пандора“, която съ-
седите на Китай ще гледат като 
„конкурентна девалвация.“ Тези 
страхове бяха подсилени дори 
от страни като Япония, послед-
вана и от коментари от ЕЦБ в 
тази посока, които дадоха ясно 
да се разбере, че могат да реаги-
рат на решението за девалвация 
на китайския юан с нови парични 
стимули.

Íà õîä å Ôåä
Резкият и неочакван ход на 

китайските власти отваря нова 
фаза в това, в което някои ана-

лизатори виждат отдавна бушу-
ваща световна валутна война. 

Някои притеснения идват от 
факта, че огромните суми „лесни 
пари“, изпомпвани от Фед и ЕЦБ 
през последното десетилетие, 
помогнаха на капиталовия бум 
в страни, които бяха неустойчи-
ви за подобно развитие. И след 
като централната банка на САЩ 
за момент отстъпи от действията 
си, корекцията бе шокираща за 
огромни икономики като Брази-
лия и Китай. 

Голямата неяснота обаче 
идва от САЩ. Там Фед е изпра-
вен пред дилема, тъй като до 
началото на август предвижда-
ше повишаване на лихвените 
проценти за първи път от повече 
от девет години. Подобно дейст-
вие обаче може да изстреля на-
горе долара още повече спрямо 
другите основни валути, създа-
вайки неприятно препятствие 
за американската икономика в 
решаващ момент в нейното въз-
становяване. Затова и все пове-
че анализатори прогнозират, че 
централната банка отново няма 
да повиши лихвите през този ме-
сец. И въпреки това, вероятно 
Джанет Йелън няма да премигне 
в следващия рунд на „паричната 
престрелка“. Зад подобна теза 
се крие и основното й послание 
по време на изказванията й през 
последните седмици.  È

Китайската народна банка девалвира юана ударно в опит да 
стимулира икономиката. Анализаторите тълкуват този ход 
като първи оглушителен изстрел във валутна война
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ДИВИДЕНТИТЕ ще
съживят БОРСАТА
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Ì
нозина като чуят борса, си представят ог-
ромни печалби или загуби в резултат от 
изменението на цените на акциите. Но те 
ще останат изненадани, че дивидентите, 
които публичните компании изплащат, 

често са по-важни за общата постигната доходност. В 
периоди на борсови спадове и на слаба борсова ак-
тивност, съпроводена с малки изменения на цените, 
основният източник на доходност са дивидентите. Тра-
диционно борсовите компании в САЩ и на останалите 

развити пазари разпределят част от печалбите си под 
формата на дивиденти, като инвеститорите и компа-
ниите се стремят към получаването и разпределянето 
на дивиденти. Освен че е нормално добре работещи-
те компании да споделят своите печалби със своите 
собственици (акционерите), то е въпрос и на добра 
корпоративна и инвестиционна култура. Български-
ят опит на инвеститори и на емитенти обаче е малко 
по-различен. Докато в периода 2005-2007 г. борсовият 
пазар стремглаво растеше, инвеститорите не се ин-

àâòîð: Ä-ð Ïåòúð Ïåøåâ, óïðàâèòåë íà ÈÏ “Áóë òðåíä áðîêåðèäæ” ÎÎÄ

41



тересуваха от дивиденти и не проявяваха афинитет 
към компаниите, изплащащи дивиденти. Българските 
публични компании са със силно изявен мажоритарен 
елемент в собствеността, така че разпределянето на 
дивиденти до голяма степен зависи от волята на ма-
жоритарните собственици на публичните компании. У 
нас мажоритарните собственици често не виждат сми-
съл техните компании да разпределят дивиденти под 
предлог, че компанията се лишава от свеж капитал, 
който да стимулира растежа. Ако наистина българ-
ските компании растяха толкова бързо в резултат на 
неразпределените като дивиденти печалби, то досега 
българските публични компании да са надминали по 
обем на продажбите и печалбите средноголеми евро-
пейски аналози. Това оправдание за неразпределяне 
на печалби, че видиш ли, на компанията са необходи-
ми средства за инвестиции, е валидно за бързоразви-
ващи се компании от технологичния сектор (Фейсбук, 
Туитър, Алибаба, Байду, Линкедин, Юбер и др.), про-
дажбите на които нарастват с дву- и трицифрен темп 
за година. Бързорастящи и технологични компании за 
съжаление в България има малко и те не са публични.

През последната година у нас се наблюдава лек 
ръст на компаниите, разпределящи дивиденти, като 
акциите им често се търгуват с дивидентна доходност, 
превишаваща в пъти доходността по едногодишните 
депозити. Все още публичните компании в България 
нямат нужната корпоративна култура да споделят 
част от печалбите си с дребните акционери. Компани-
ите, изплащащи регулярно дивиденти, традиционно 
се котират по-добре на борсата, така че това би тряб-
вало да е стимул и за мажоритарните собственици на 
компаниите.

Инвеститорите на българския фондов пазар също 
имат пропуски във финансовите си познания, като 
доскоро дивидентните акции не бяха приоритетни 
в портфейлите им. „По-добре капиталови печалби 
спрямо дивидентна доходност“ бе доскорошното 
мото на масовия инвеститор в България, само че бли-
зо десетилетие на борсов спад и стагнация доказаха 
нуждата от получаването на дивиденти. Защо да тър-
сим дивидентни акции е мотивирано със следните 
два примера за хипотетичния инвеститор Мери, коя-
то инвестира в акции на компании членки на борсо-
вия индекс S&P 500.

Ïðèìåð ¹1
Мери е инвестирала в акции на компании от инде-

кса S&P 500 през месец януари 2000 г., декларирайки, 

че се отказва от бъдещи дивиденти, но се стреми да 
реализира единствено капиталови печалби. За нейно 
голямо съжаление борсовият балон в САЩ се спук-
ва именно когато тя реализира своята инвестиция, и 
след това са й нужни почти седем години, за да въз-
станови инвестираната сума, но не и да я увеличи, т.е. 
реализира нулева доходност за периода. Следващият 
борсов връх се формира 7.7 г. след датата на нейната 
първоначална инвестиция, като успява да реализира 
близо 13% обща капиталова печалба, измерена чрез 
изменението на S&P 500 от януари 2000 до октомври 
2007 г., или около 1.6% годишно. Точно тогава обаче 
се спуква ипотечният балон, финансовите пазари се 
сриват, като периодът е повече известен като глобал-
ната финансова криза от 2007-2008 г. Мери отново 
няма късмет и тъкмо е реализирала минимална въз-
връщаемост на инвестираната през 2000 г. сума, но 
инвестицията й става жертва на финансовата криза. 
На Мери й се налага да изчака до март 2013 г., така 
че да възстанови първоначалната си инвестиция и да 
реализира печалба в размер на 13% (под 1% средно-
годишно), т.е. заради лошия момент на започване на 
инвестицията (по време на дотком балона от края на 
90-те) и заради глобалната финансова криза, измина-
ват повече от 13 г., за да се възстанови първоначално 
инвестираната сума и да се реализира положителна 
доходност. Към края на юли 2015 г. Мери постига 44% 
абсолютна доходност (2.8% средногодишно), като 
15.5- годишното чакане се е увенчало с известен ус-
пех. 

Ïðèìåð ¹2
Спазват се същите параметри от условията в пример 

№1, само че Мери с удоволствие очаква дивидентите, 
разпределяни от компаниите, в които е инвестирала. 
Тя реинвестира всички дивиденти отново в акции, чле-
нове на борсовия индекс S&P 500. Ако в пример №1 
за 7.7 г. постигнатата доходност под формата на капи-
талова печалба е нулева, то в резултат на получени-
те и реинвестираните дивиденти в настоящия пример 
Мери би реализирала около 10% обща доходност, или 
1.4% средногодишно. Към октомври 2007 г. Мери би 
постигнала 25% обща възвръщаемост, или 2.9% сред-
ногодишно, т.е. два пъти по-висока доходност спрямо 
капиталовата печалба от горния пример. Към края на 
месец юли 2015 г. постигната доходност, комбинация от 
капиталови печалби и изплатени и реинвестирани ди-
виденти, възлиза на над 98%, или 4.5% годишно, което 
е повече от два пъти спрямо варианта само с капитало-
ви печалби, без разпределянето на дивиденти. È

И в двата примера се допуска, че Мери автоматично е ребалансирала инвестицията си с промени-
те в индекса S&P 500, както и че не са изплащани комисиони за покупка и продажба на акции.

За изчисляване на общата възвръщаемост с реинвестирани дивиденти на компаниите членки на 
индекса са използвани данни от сайта на Робърт Шилер (http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm), 
който е нобелов лауреат по икономика за 2013 г., както и калкулатор, базиран на тези данни, разпо-
ложен на следния адрес: http://dqydj.net/sp-500-return-calculator/. 

Използваните в статията данни са с примерна цел. Инвестициите в ценни книжа не са гаранти-
рани, както не е гарантирана и получаваната от тях доходност. Инвеститорът може да изгуби и 
цялата първоначално инвестирана сума. È

*Бележка
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Истинските иновации са устойчиви и чрез тях 
продуктите и услугите могат да се адаптират 
към новостите на бъдещето. Постигането 
на тази цел е наша отговорност, но и 
предизвикателство, към което се стремим 
постоянно.

Нашата платформа Inspiro е само един пример 
за стремежа ни не просто да използваме 
ресурсите ефективно, но и да осигурим 
добавена стойност и надеждност на нашите 
клиенти и на пътниците.

Като платформа, проектирана и създадена 
в пълно съответствие с тенденциите на 
бъдещето, Inspiro предлага максимални 

siemens.bg

 

предимства - висок капацитет и енергийна 
ефективност за операторите, както и комфорт, 
надеждност и сигурност за пътниците.

Платформата олицетворява истински 
иновативен подход за устойчиво развитие. 
С новата система за оптимизиране на теглото 
се намалява консумацията на енергия. 
Употребата на естествени и рециклирани 
материали правят крайния продукт 95% 
рециклируем.

Inspiro ще продължи да се ръководи от 
иновациите, надминавайки  нашите очаквания 
за бъдещето.

Inspiro: 95% рециклируем, 
100% иновативен
Мобилност чрез революционна устойчивост
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БЪЛГАРИЯ И ЕС

Ñ
мяната на икономическите идеологии 
през годините на прехода намират от-
ражение в провежданата от държавата 
макроикономическа политика. В усло-
вията на валутен борд единственият 

лост за държавно въздействие върху икономиката 
остава държавният бюджет, провежданата бюджет-
но-фискална политика с всички нейни недостатъци. 
Държавата регулира икономиката чрез промени 
в параметрите на отделните бюджетни структури: 
приходи, разходи, салдо и начин на използване на 
салдото чрез финансиране или инвестиране.

Всеки един от двата компонента на бюджетно-
фискална политика - бюджетна и фискална, има 
своето самостоятелно значение и роля. Бюджетната 
политика е свързана с разходната част на държав-
ния бюджет, а фискалната политика – с приходна-
та му част. Като основен недостатък на цялостната 
досегашна българска бюджетно-фискална политика 
може да се посочи системното и хронично недофи-
нансиране на ключови социални сфери като обра-
зование, здравеопазване, наука и др. Последиците 
от недостига на финансови ресурси са нереформи-
рани основни икономически сектори. Отсъствието 

àâòîð: Äîö. ä-ð Àòàíàñ Ëüîíäåâ
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на политическа и всякакъв друг вид воля за сектор-
ни политики водят до недостатъчни иновации, вло-
шаване на качеството на човешкия капитал, спад 
на конкурентоспособността на националната иконо-
мика и увреждане на потенциала й за дългосрочен 
устойчив растеж. 

Данъчната система у нас се характеризира като 
екстремно-потребителска, с косвени данъци като 
ДДС и акциз с високи данъчни ставки и преоблада-
ващ относителен дял от бюджетните данъчни прихо-
ди, в сравнение с дела на преките данъци от доходи 
на физически и юридически лица, което има своята 
тежка икономическа и социална цена. Тези високи 
косвени данъци натоварват цените на енергийните 
ресурси, стоките и услугите, намаляват потреблени-
ето и водят до повишаване на инфлацията и спъват 
икономическия растеж, при равни други условия. 
С увеличаване на дохода пределната ефективна 
данъчна ставка на облагането с косвени данъци 
намалява, което представлява скрита форма на 
регресивно данъчно облагане. Още един аргумент 
против екстремно потребителската данъчна систе-
ма у нас е, че тя противоречи на тенденциите в да-
нъчното облагане в Европейския съюз (ЕС), където 
се прилага данъчна система от хибриден тип, която 
се характеризира с относителна равностойност на 
приходите от преки и косвени данъци. Настоящата 
суверенна дългова криза в Еврозоната, изправе-
на пред разпад от страни като Гърция, провокира 
предприемане на допълнителни мерки, които да 
доведат до засилена координация в сферата на фи-
скалната политика, което рано или късно може да 
постави ниския пропорционален подоходен данък 
у нас в разрез с европейските изисквания. Ниският 
процент на усвояване на средствата от фондовете 
на ЕС означава пропуснат икономически растеж в 
страната, който по различни оценки варира между 
3 и 5% от БВП. Тези средства са безвъзмездни, не 
влошават показателите за държавен дълг и бюдже-
тен дефицит и не са обвързани с ограничителните 
изисквания, срещу които се отпускат средствата от 
международните финансови институции. Затова 
непълното им усвояване може да се класифицира 
като престъпна и скъпоструваща небрежност. Стре-
межът на сегашното управление да промени тази 
тенденция в неколкократно завишаване усвояване-
то на еврофондовете, както и преизпълнението на 
приходната част на бюджета за полугодието с над 
1 млрд. лева може да доведе до реален икономи-
чески растеж. 

При анализа на бюджетно-фискалната поли-
тика се разкриват някои основни проблеми, като 

недостатъци и дефекти на бюджетно-фискалната 
политика и основателно се поставя въпросът „А 
сега накъде?“

Анализът на фискалната политика (приходна-
та част) на държавния бюджет разкрива:

 Налице е прилагане на екстремно-потребител-
ски тип данъчна система, която се характеризира с 
неколкократно превишаване на приходите от косве-
ни данъци над приходите от преки данъци в дър-
жавния бюджет, като преди глобалната криза преви-
шаването е 4 пъти, а след нея намалява на 3 пъти;

 Пропорционалното подоходно облагане, с т. 
нар. плосък данък, въведено от 2008 г. с единна 
данъчна ставка от 10% върху доходите на физиче-
ските и юридическите лица показва, че България 
има едни от най-ниските ставки на преки подоходни 
данъци в целия Европейски съюз и относително ви-
соки ставки на косвени данъци. За разлика от някои 
страни членки на ЕС у нас няма диференцирани 
ставки по ДДС, с мотива, че запазването на един-
на данъчна ставка е основна мярка за повишаване 
събираемостта на данъка и избягване на данъчни 
измами с ДДС.

Анализът на  бюджетната политика (разходна-
та част) на държавния бюджет разкрива:

 Нисък размер на бюджетните разходи като 
процент от брутния вътрешен продукт (БВП) на 
страната – под 40%, при средно за ЕС над 50%;

 Неефективно изразходване на бюджетни сред-
ства (например в здравеопазването);

 Неравномерно изразходваните бюджетни 
средства през годината (слабо в началото и силно в 
края на годината), което стимулира спада на цените 
през първото тримесечие и покачването им през по-
следното тримесечие на годината;

 През 2013 г. се стигна до небалансиран бю-
джет, актуализация на бюджета и до свръхдефицит 
(над 3% от БВП, какъвто е европейският стандарт).

Посочените проблеми в бюджетно-фискалната 
политика (приходната и разходната част на държав-
ния бюджет) водят след себе си до социално-иконо-
мически последици, които са изключително небла-
гоприятни. Екстремно-потребителският тип данъчна 
система е  несправедлива от социална гледна точка, 
тъй като тя облагодетелства хората с високи и още-
тява хората с ниски доходи. При нея се нарушава 
основният принцип на оптимално данъчно облагане, 
при което данъчната ставка нараства с намаляване 
на пределната полезност на дохода. Премахването 
на прогресивното подоходно облагане и на необла-
гаемия минимум на доходите, както и въвеждането 

ÎÑÍÎÂÅÍ ÍÅÄÎÑÒÀÒÚÊ Å ÑÈÑÒÅÌÍÎÒÎ 
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на плосък данък, т.е. пропорционално подоходно 
облагане, лишиха данъчната система у нас от една 
от основните й функции – намаляване на икономи-
ческите и социалните неравенства. При пропорцио-
налното облагане всички доходи се облагат с единна 
ставка и съотношението между по-високите и по-ни-
ските доходи преди и след облагането се запазва 
непроменено. Основните аргументи, с които бе въ-
веден „плоският“ данък, да доведат до увеличаване 
на инвестициите (най-вече чуждестранните), пови-
шаване на приходите от преки данъци и намаляване 
на дела на „сивата“ икономика, не се оправдаха из-
цяло и предизвиква основателни съмнения в ефек-
тивността на пропорционалното данъчно облагане 
у нас. Проблемът „за“ и „против“ прогресивно или 
пропорционално облагане е дискусионен. Налице 
са разумни аргументи и в двете посоки, като на този 
етап от политическото развитие на страната въвеж-
дането отново на прогресивно облагане се оказва 
невъзможно. Нещо повече, инвеститорите (най-вече 
чуждестранните) се влияят не толкова и не само от 
ниски данъчни ставки и ниска цена на труда, но и 
от други фактори като равнище на корупция, начин 
на функциониране на държавната администрация 
и правораздавателната система, наличие на бюро-
крация, качество и производителност на работната 
сила, качествена инфраструктура и др. 

Проблемите в бюджетните структури и тяхно-
то решение би трябвало да се търсят в няколко 
насоки:

1. Усвояването на европейските средства да се 
повиши неколкократно, тъй като досега то е 

едва 30%;

2. Да се следват европейските тенденции на пре-
ки и косвени данъци, на по-ниски ставки на кос-

вени данъци, на пропорционално или прогресивно 
подоходно облагане;

3. Балансирането на бюджета да не се извършва 
само чрез понижаване размера на разходите, а 

чрез тяхното оптимизиране и предприемане на мер-
ки за увеличаване на събираемостта на приходите;

4. Трансформиране от екстремно-потребителска 
в хибридна, каквато е европейската данъчна 

система;

5. Увеличаване дела на бюджетните разходи като 
процент до равнища, съпоставими със средни-

те за Еврозоната. Поддържането на бюджетни па-
раметри, клонящи към средните за Еврозоната, би 
трябвало да гарантира изпълнението на Маастрихт-
ските критерии за публичните финанси, което в го-
ляма степен ще е показателно за готовността на 
страната ни за влизане в Еврозоната.

В заключение може да се обобщи, че струк-
турните части на държавния бюджет на България 
пораждат множество проблеми, които изискват 
адекватни управленски решения. На фона на това, 
че ЕС все още няма фискална политика в пълния 
смисъл на този термин, и че протичат паралелни 
еволюционни процеси в Европа и у нас, нацио-
налната ни стратегия следва да отчита не само 
реформите, които се извършват в България, но и 
извършваните промени в  ЕС. Бюджетно-финансо-
вата политика зависи от политическата воля и ре-
шеност на управляващите. Те са тези, които могат 
да дадат отговор на въпроса „А сега накъде?“, а 
именно: към правилно формулирана и прецизно 
провеждана бюджетно-фискална политика на дър-
жавата, която ще доведе до дългосрочен устойчив 
икономически растеж и повишаване на жизнения 
стандарт на населението.  È
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ИНВЕСТИРАМ 
В ЗНАНИЯ
ÑÀÌÎ ÑÐÅÙÓ ÍÅÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒ 
ÍßÌÀ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÀ 

Öâåòàíêà Êðóìîâà:

Ф  Стоян Йотов
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УСПЕХЪТ ИДВА, КОГАТО… започнеш да приемаш 
пречките и неуспехите като стимул да продължиш 
напред. Амбицията и късметът са необходими, но 
недостатъчни, защото истинският успех е този, зад 
който стоят усилия и упоритост. 

ЛИДЕР В БИЗНЕСА Е ТОЗИ, КОЙТО … успее да ком-
бинира собствените си знания и умения с тези на 
екипа си. Лидерът има визия за общата цел и ус-
пява да я предаде и превърне в кауза за компани-
ята си. 

ПРИДЪРЖАМ СЕ КЪМ ПРИНЦИПА… че всеки човек 
заслужава уважение.

КОНКУРЕНЦИЯТА… e необходима, защото без нея 
няма да имаме мерило за постиженията си. 

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ЕДНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМ-
ПАНИЯ Е… доверието на клиентите, защото рискът, 
това са страховете на хората. Работата ни най-често 
е свързана с неприятната страна на живота като про-
изшествия, пожари и други подобни събития. Хората 
се доверяват на застрахователя, за да получат под-
крепа в такива моменти и нашата работа е да заслу-
жим това доверие.

ОСНОВНИЯТ ИЗВОД ОТ МОЯТА РАБОТА В ЗАСТРАХО-
ВАНЕТО Е…, че животът е по-сложен и многообразен 
от всякакви правила. Нашата работа се базира на 
клаузи и правила, но в практиката се появяват слу-
чаи, които не може да бъдат поставени в тези рамки. 
Това ни дава възможност да се развиваме и усъвър-
шенстваме.

МОЯТ БИЗНЕС ИНСТИНКТ МИ ПОДСКАЗВА, ЧЕ…  пра-
вилните решения се базират на 90 % анализ и 10 % 
интуиция.

ОПИТЪТ НА РЪКОВОДНА ПОЗИЦИЯ МЕ НАУЧИ … че 
най-трудно се управляват промените. 

ПРАВЯ ПРОМЕНИ, КОГАТО… се налага. Противник съм 
на самоцелните промени, но не се колебая и не се 
страхувам от тях. Организацията е като жив орга-
низъм и се нуждае от промени паралелно с разви-
тието си. 

ДОВЕРЯВАМ СЕ НА… всички, с които работя. Колкото 
е по-голяма една организация, толкова повече се 
нуждае тя от делегиране на функции, а доверието 
се базира на правилното структуриране на дейност-
та и точната мярка в контрола. Не е възможно да се 
постига напредък без доверие в екипа от страна на 
ръководството, както и между членовете му. 

ИНВЕСТИРАМ В… знания.  

НАЙ-ДОБРЕ ПОХАРЧЕНИТЕ ПАРИ… за застраховател-
ната компания са точните и навременни обезщете-
ния на клиентите.

ЗАСТРАХОВАМ СЕ СРЕЩУ… рисковете, които не мога 
да нося. Има рискове, които можете да избегнете, и 
такива, които можете да поемете сами. Образно ка-
зано, ако ви е страх от прогнозата за дъжд, можете 
да си останете вкъщи, а можете и да позволите топ-
лият летен дъжд да ви освежи. Ако обаче имате ва-
жна среща в този ден, по-добре да си вземете чадър!

НЯМА САМО ЗАСТРАХОВКА… срещу некомпетентност. 

УРОКЪТ, КОЙТО ИСКАМ ДА ПРЕДАМ НА МЛАДИТЕ 
МЕНИДЖЪРИ… е, че e важно да бъдеш искрен и 
честен в работата си и с хората, с които работиш. 

МЪДРОСТТА, КОЯТО НАЙ-ЧЕСТО ЦИТИРАМ… е, че 
проблемът не е в самия проблем, а отношението ти 
към него.

ПРЕПОРЪЧВАМ… да гледате документалния филм 
„Солта на земята“, който разказва за живота на све-
товноизвестния фотограф Себастиао Салгадо. È

ЗАД „Армеец“ е застрахователна компания, която е част от най-големия български холдинг „Химимпорт“. 
Създадена преди 19 години, днес тя е утвърдена марка на българския застрахователен пазар. ЗАД „Армеец“ 
завърши 2014 г. на първо място на общозастрахователния пазар с пазарен дял от 13,7%. За компанията рабо-
тят повече от 650 служители в 53 агенции и над 60 представителства на територията на цялата страна. 
Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и от 355 брокери и 1100 агенти. За четвър-
та поредна година ЗАД „Армеец“ е сред топ застрахователните компании в Югоизточна Европа в класацията 
на агенция SeeNews. През ноември 2014 г. дружеството получи международно отличие от World Finance Global 
Insurance Awards за „Най-добър застраховател в България за 2014“. È

Ôèðìåí ïðîôèë

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

ÏÐÀÂÈËÍÈÒÅ 
ÐÅØÅÍÈß ÑÅ 

ÁÀÇÈÐÀÒ ÍÀ 90 % 
ÀÍÀËÈÇ È 10 % 

ÈÍÒÓÈÖÈß

Ö
âåòàíêà Êðóìîâà å ÷ëåí íà ÓÑ è èçïúëíèòåëåí äè-
ðåêòîð íà ÇÀÄ “Àðìååö”. Çàâúðøèëà å ïðàâî â 
Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò è ìåæäóíàðîäíè èêîíî-
ìè÷åñêè îòíîøåíèÿ è âúíøíîèêîíîìè÷åñêà äåé-
íîñò â ÓÍÑÑ. Èìà ñïåöèàëèçàöèè â îáëàñòòà íà 

ïðàâíèòå ïðîáëåìè íà çàñòðàõîâàíåòî âúâ âúíøíîèêîíî-
ìè÷åñêàòà äåéíîñò. ×ëåí å íà ÓÑ íà ÏÎÄ ÖÊÁ Ñèëà è ÖÊÁ 
ÀÄ. Îò 2007 ã. å â áîðäà íà äèðåêòîðèòå íà ÇÀÎ ÈÊ Áàíê è 
ÇÀÎ ÑÊ Èòèëü, äðóæåñòâà îò Ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ. Íîñèòåë 
å íà ïðèçà “Ìèñèñ Èêîíîìèêà” 2013 çà ôèíàíñè.
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ЛАБИРИНТЪТЛАБИРИНТЪТ  
íà ó÷åáíèöèòå
ÄÎÁÐÈÒÅ È ËÎØÈÒÅ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ Â 
Ó×ÈËÈÙÅ ÇÀÂÈÑßÒ ÎÒ ÌÍÎÃÎ ÔÀÊÒÎÐÈ

Кой казва, че учените са скучни хора? 
Скучен може да е само начинът, по който 
поднасяме знанието. Резултатите в учи-
лище не са продукт нито само на учебни-
ците, нито само на учителите, не са след-
ствие само на образователната система. 
От значение са редица фактори, сред 
които семейната и социалната среда.

“Íå” íà ñêóêàòà
Когато отворим учебниците на своите 

деца, виждаме, че някои от тях са написа-
ни от хора, които нямат умението на раз-
казвачи. Ако в училище разказваха любо-
питни истории и поднасяха занимателно 
информацията, училището щеше да е по-
любимо място. Учителите може и да не са 
ви разказвали историята за цар Хиерон, 
който подозирал, че златарят го лъже и 
при направата на новата му корана е под-
менил част от златото със сребро. Той 
възложил на Архимед да намери начин 
да провери съмненията му. Архимед зна-
ел, че златото е по-плътно от среброто и, 
ако в короната има примесено сребро то 
обемът на короната би бил по-голям, но 
не знаел как да го измери. Когато един 
ден се потопил във ваната, идеята го 

осенила и той извикал „Еврика!“. В съд с 
вода сложил чисто злато с тегло, колкото 
короната. После напълнил съда с вода до 
ръба. Извадил кюлчето и когато потопил 
короната, водата преляла. Това било си-
гурен знак, че в златото има примес. Така 
се появил английският израз stealing from 
the crown, или да крадеш от короната.

Íà äîñòúïåí åçèê
Колко интересно ще е поднесена ин-

формацията е от значение, но само за 
учениците, които искат да научат пове-
че. Така че за лошите резултати нека не 
хвърляме цялата вина върху авторите и 
издателите на учебници, защото в раз-
личните учебни дисциплини имаме много 
златни медалисти от международни със-
тезания и олимпиади.

От добрите учебници и от учителите с 
призвание учениците ще научат много. 

С управителя на издателство 
„Архимед“ Пламен Паскалев търсим 
отговор на въпроса защо „златната 
корона“ на българското образование 
така олекна. È

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà
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Обичам професията си. От-
крих я съвсем естествено. Из-
раснах в семейство на сериоз-
ни математици, повече от десет 
години бях университетски пре-
подавател. Още тогава се зани-
мавах с издаване на различни 
учебни помагала, написани от 
родителите ми, а по-късно и от 
мен. После се съсредоточих из-
цяло върху издателската дей-
ност. Трупам опит, опитвам се да 
се развия и като добър автор.

Да съм издател на учебни-
ци в дигиталната ера за мен е 
естествено и комфортно. По-
знавам компютрите и техните 
възможности още от времето на 
магнитните ленти и Fortran. Ко-
гато преценим, в издателството 
разработваме интерактивни ва-
рианти на някои от учебниците 
и учебните помагала, макар че 
в нашите географски ширини 
те се възприемат бавно. Друг 
е въпросът какво означава ди-
гитална ера в образованието, 
което е до голяма степен консер-
вативна сфера. За някои лаици 
едно електронно издание е вече 
дигитален скок. Нищо подоб-
но – това е просто компютърно 
копие на книга с единствена до-
пълнителна функционалност за 
увеличаване и намаляване на 
изображението. Такива издания 
вече владеят половината пазар 
в САЩ и Великобритания, но на 
изток от Острова нещата не сто-
ят по този начин. В нашата част 

на Европа електронните книги 
все още са около 1% от всички. 
Истинското предизвикателство 
е в интерактивните книги с об-
ширни и разнообразни функцио-
налности от все по-високо ниво. 
Такива издания са все още пре-
калено скъпи и на този етап не 
оправдават особено инвестици-
ите. Страни като Южна Корея 

инвестират милиарди в бъдещо 
електронно образование, но те 
са единици. 
На пръв поглед с нашите ин-

терактивни учебници отговаряме 
на предизвикателствата, пред 
които ни изправят 

íîâèòå òåõíîëîãèè 
и нагласата на младото поколе-
ние  - всичко да се прави през 
компютрите и мобилните ус-
тройства. Но ние се нуждаем от 
натрупване на опит и традиции 
в това направление. Издаването 
на такива учебници на сегашния 
етап се налага заради реклама-
та (в смисъл, че развиваме ино-
вации) и аналогичните опити на 
конкуренцията. С други думи, пе-
тте века след Гутенберг не са в 
историята, печатните издания са 
все още предпочитани, удобни и 
приятни за ползване.

Не мисля, че между книжката 
и мишката има и се налага съ-
ревнование. Дигитализацията 
направи безспорна революция 
в информационните новинарски 
издания. В образованието тя все 
още предстои. Ние сме на ета-
па, в който различни колективи, 
развиващи някакви електронни 
иновации в образованието, все 
още обикалят конференциите по 
света и изнасят лекции със само-
чувствието, че правят нещо за-
бележително. Някъде с успех, на 
други места е малко бутафорно. 
Кой колкото може. Но ги канят и 

Ïëàìåí Ïàñêàëåâ å ñúçäà-
òåë è óïðàâèòåë íà èçäà-
òåëñòâî “Àðõèìåä”. Òîé å 
ãëàâåí àñèñòåíò ïî ìàòå-
ìàòèêà, àâòîð íà 11 íàó÷íè 
ïóáëèêàöèè ïî ìàòåìàòèêà 
è ìåõàíèêà, íà 7 ñáîðíèêà 
è ðúêîâîäñòâà çà ó÷åíèöè è 
ñòóäåíòè è íà ðåäèöà ñòà-
òèè ïî ïðîáëåìèòå íà îá-
ðàçîâàíèåòî. Ïðåïîäàâàë 
å â ÓÍÑÑ, ÂÂÈÑÓ “Ëþáåí 
Êàðàâåëîâ” è 91 ÍÅÃ - Ñî-
ôèÿ. Ïðåäñåäàòåë å íà Ñú-
þçà íà èçäàòåëèòå íà ó÷åá-
íèöè è ó÷åáíè ïîìàãàëà â 
Áúëãàðèÿ.

Ïëàìåí Ïàñêàëåâ:

Äèãèòàëèçàöèÿòà â Äèãèòàëèçàöèÿòà â 
îáðàçîâàíèåòî ïðåäñòîèîáðàçîâàíèåòî ïðåäñòîè
ÏÅÒÒÅ ÂÅÊÀ ÑËÅÄ 
ÃÓÒÅÍÁÅÐÃ ÍÅ ÑÀ Â 
ÈÑÒÎÐÈßÒÀ, ÏÅ×ÀÒÍÈÒÅ 
ÈÇÄÀÍÈß ÂÑÅ ÎÙÅ ÑÀ 
ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÍÈ
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им ръкопляскат. Според мен пред образованието 
предстои дълъг път към модернизация – не само в 
областта на технологиите.

Образователната сфера в световен мащаб, най-
вече в училищната си част, е толкова изостанала, 
че все още стоят елементарни проблеми като те-
жестта на ученическите чанти и душовете след фи-
зическа активност. В училищата в САЩ днес препо-
дават хиляди учители без нужната квалификация, 
а учебните комплекти са на доста ниско ниво. Гър-
ция предлага на своите деца само един учебник по 
учебен предмет, произведен от държавата, което 
противоречи на елементарни принципи на евро-
пейската демокрация. Леви движения в България, 
Полша и Унгария се опитаха да направят същото. В 
Япония децата мъкнат тежки чанти... И България си 
има своите нелеки образователни проблеми.

Резултатите от матурите в края на миналата 
учебна година не са просто лоши – те са някъде 
около дъното. Въпрос на критерий. Нашата админи-
страция представи средния успех като много добър 
4,75. На практика успеваемостта беше малко над 
60%, което според повечето общоприети критерии 
по света се равнява на чиста тройка. Нашите деца, 
които имат постоянно високи постижения на све-
товни състезания, за съжаление са изключение. Те 
са изолирана група ученици, възпитани в специа-
лизирани училища, вследствие на дългогодишна 
традиция. По никакъв начин не са представителна 
извадка за българското училище. Далеч по-актуал-
ни са резултатите от изследването „Програма за 
международно оценяване на учениците“ (PISA), 
което се провежда от началото на века в около 65 

държави веднъж на всеки 3 години с 15-годишни 
ученици. Там нашите деца не показват практически 
умения и модерно мислене дори на средно ниво. 
На последното изследване по математика заемаме 
47-о място. Делът на учениците ни под критичния 
праг на постиженията е близо 44%. Интересно е 
какво място бихме заели, ако PISA включи всичките 
196 държави. 

Българското образование има много нисък бю-
джет, което го прави 

íàïðàâëåíèå 
áåç ïðèîðèòåò

През последните години нашето образование се 
управлява лошо. Част от министрите не възприе-
мат себе си като администратори, а като значими 
реформатори, при които всичко трябва да започне 
отначало. Други от тях се сблъскват със стена от 
политически съображения и липса на финансиране 
и просто доизкарват мандата си, без да предприе-
мат нищо. Не може нито постоянно да се започва 
отначало, нито да се бездейства. Образованието 
изисква дългосрочна стратегия с висш приоритет, 
създадена и контролирана от учени и обществени-
ци, а не от администратори. Защото учените обичат 
бъдещето, а администрацията – настоящето. Тя е 
още във времето на Ст. Л. Костов и неговия Голе-
манов, т. е. 100 години назад. Когато му предлагат 
поста министър на просветата, обкръжението му 
възкликва: „Много постно бе!“.

Образованието в България има и някои специ-
фични особености. Почти половината поколение 
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в момента се състои от двуезични деца, които не 
говорят добре български език. В детските градини 
няма нито една специализирана програма за изуча-
ването му. Проблемът при ромите се задълбочава 
- над 10 000 деца в ученическа възраст никога не 
са посещавали училище и поне 9 от 10 измежду тях 
са неграмотни.  

Никак не помагат на образованието хората, кои-
то разпространяват абсурдни митове колко скъпи 
са учебниците, какви печалбари са авторите и из-
дателите, какво престъпление са частните уроци, 
колко объркващо е наличието на няколко алтер-
нативни учебника по предмет, как са пълни с глу-
пости и непатриотични факти и т. н. Учебниците в 
България използват за производството си същите 
машини и същата хартия, внесени от други държа-
ви, каквито се използват в цял свят. Въпреки този 
факт те са сред най-евтините в света. Над 90 % 
от учебниците в България са модерни и професио-
нално направени по световните стандарти. Те са 
резултат от труда на талантливи учени и педагози. 
Има само няколко учебника, които се ползват от 
10-12 години, остарели са и части от тяхното съ-
държание не отговарят на новите тенденции, но 
причината за това не е в издателите, а в това, че 

парламентът за повече от 7 години не намери вре-
ме да се заеме с образователния закон. Наличието 
на няколко учебника по даден предмет е богатство, 
а не печалбарство. Защото така или иначе всяко 
дете си купува точно един учебник. И едва ли е 
толкова сложно той да се избере измежду някол-
ко. По всички географски ширини образованието 
е висша ценност, която струва много. В развитите 
демокрации хората спестяват цял живот не за мер-
цедес, а за образованието на децата си. Хубаво е 
да помислим за нашия манталитет в тази посока и 
за неговите метаморфози след „възцаряването“ на 
демокрацията.

Математиката е трудна дисциплина. Не всеки чо-
век има нагласа към нея. Тя не може да е любима 
за всички. Но доколкото всеки се нуждае от някакви 
основни математически познания и умения, ние се 
стремим да я направим максимално разбираема. И 
сме горди с методическите си постижения, за кои-
то получаваме високо признание. Щастлив съм да 
споделя за първи път новината, че наши учебници 
от 5 до 12 клас в момента се подготвят за печат в 
Калифорния. Техни водещи автори са моята майка 
Здравка Паскалева и моят покоен баща проф. Ге-
орги Паскалев. È

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀÒÀ ÍÅ ÌÎÆÅ ÄÀ Å ËÞÁÈÌÀ 
ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ, ÍÎ ÍÈÅ ÑÅ ÑÒÐÅÌÈÌ ÄÀ ß 

ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÌÀÊÑÈÌÀËÍÎ ÐÀÇÁÈÐÀÅÌÀ
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роблемна група по обра-
зованието (ПГО) е един 
от проектите на живота 
ми. Той започна в кроя 
на юли 1979 г. след Юл-

ския пленум по образованието на 
БКП и месеци преди да завърши 
вторият ми мандат на ректор на 
Софийския университет. В кабине-
та ми дойде тогавашният минис-
тър на образованието Дража Въл-
чева, придружена от съветника си 
доц. Георги Ангушев. Решенията 
на пленума задължаваха минис-
търа да организира няколко гру-
пи за експериментиране на нови 
методи за обучение, започващо с 
6-годишни първокласници. Пред-
ложението на министъра беше да 
организирам такава група, като ми 
бе препоръчано в нея да влязат 
известните педагози проф. Ми-
рослав Янакиев и доц.  Розалина 
Новачкова, както и доц. Ангушев. 
Предложението ми се видя при-
влекателно и го приех без уговор-
ки, като включих още и колегата 
доц. Боян Пенков, математик с 
много широка обща култура. Така 
петимата се нагърбихме с под-
готовка на концепцията на ПГО 
и учебните материали за новата 
учебна година, която започваше 
след месец и половина. Тогава 
трябваше да започнем обучение 
на три паралелки в три софийски 
училища с първокласници на шест 
години. Това беше време на енту-
сиазиран и упорит труд. За първия 
буквар  привлякохме поета Валери 
Петров и художника Доньо Донев. 
Още си спомням текста на Вале-
ри Петров за буквата У – „Малко у 
недей се бута, тук сме само глав-

ни У-та“, разказва акад. Благовест 
Сендов.

Ïîñîêàòà
Най-важното било да си изя-

снят какво  ново ще внесат в обра-
зованието. Решили, че трябва да 
направят учебния процес привле-
кателен, да намалят натоварване-
то на първокласниците, като из-
ползват интегриране на знанията. 
Стремежът не бил към усвояване 
на голямо количество материал, а 
към създаване на глад за знания. 
„Ако детето има любопитство да 
знае повече, в днешния информа-
ционен век то ще намери инфор-
мация и извън училище, дори в по-
привлекателна форма. Училището 
трябва да осигури този основен 
минимум, който структурира зна-
нията и култивира апетит към по-
знанието“, обяснява ученият. Спо-
ред него системата на ПГО е била 
подчертано демократична. На 
първокласниците разрешавали да 
излязат от класната стая по всяко 
време, защото стремежът бил да 
има по-голяма свобода, но и да се 
създава интерес към целия учебен 
процес. Във всяка стая едната сте-
на била свободна първолаците да 
пишат и рисуват по нея. Но само 
на тази стена: „Това задоволява 
атавистичният нагон да се драска 
по стените, като ги възпитавахме, 
че то не може да се прави нався-
къде. Не е възможно да предам 
цялата концепция, но характерен 
беше принципът, че обучаваме 
дете, „въоръжено“ с компютър, а 
не как детето да ползва компю-
тър. При това беше в края на 70-
те години на миналия век, когато 

не сме и мечтали за смартфони и 
таблети.“

Êðèòèêè
Проектът ПГО се разширява до 

30 училища във всички окръжни 
градове и продължава до първите 
години след демократичните про-
мени. Не е приет като система за 
обучение в цялата страна заради 
внушенията, че страда от западно 
влияние. Съюзът на писателите 
излиза със становище, че българ-
ската литература се подценява за 
сметка на западната. Остри кри-
тики има за стиховете на Джани 
Родари. Министърът на образова-
нието на СССР ги обвинява в аме-
риканско влияние, което за онова 
време си е направо престъпление. 
Но съветската Академия на науки-
те, в лицето на нейния зам.-пред-
седател академик Евгений Вели-
хов, проявява голям интерес към 
работата на ПГО и два пъти акад. 
Благовест Сендов е канен да док-
ладва за развитието на този про-
ект в Президиума на АН на СССР. 
Ето каква е по-нататък съдбата на 
тази система: „След демократич-
ните промени ПГО бавно угасна, 
защото един от моите сътрудници 
в проекта пое знамето на демокра-
цията прекалено присърце и зая-
ви, че всичко, свързано със Сен-
дов трябва да се унищожи.“

Â êðàê ñ íîâèòå 
ðåàëíîñòè

Възможно ли е възраждането 
на ПГО? Много от идеите и похва-
тите на ПГО вече са навлезли под 
една или друга форма. Акад. Сен-
дов не препоръча връщане назад. 

ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ ÑÅÍÄÎÂ Å ÑÐÅÄ ÍÀÉ-ÈÇÒÚÊÍÀÒÈÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 
Ó×ÅÍÈ. ÏÐÅÄ ÑÏ. “ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ” ÒÎÉ ÐÀÇÊÀÇÂÀ ÇÀ ÑÂÎß ÎÏÈÒ Â 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ È ÍÀÓÊÀÒÀ,  Â ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ È ÄÈÏËÎÌÀÖÈßÒÀ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà
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Той е на мнение, че са необходими 
нови проекти, свързани с новото 
време, които може и трябва да из-
ползват всичко добро от учебната 
практика - както от ПГО, така и от 
целия успешен преподавателски 
опит: „Проектът ПГО беше финан-
сиран от БАН и Министерството 
на просветата. Като негов ръко-
водител не съм имал проблеми 
с бюджета. Издадохме близо 200 
учебника, книги за учителя, книги 
за родителя, речници, специални 
тетрадки и много други учебни 
материали. Всяка година провеж-
дахме семинари и конференции 
с всички учители, ангажирани с 
ПГО. Те получаваха командиров-
ки и възможност да публикуват 
статии за своя опит, да защитават 
научни степени.“ Сега проблеми-
те са различни, затова не стои въ-
просът за възраждане на ПГО, а 
за нов образователен проект, кой-
то залага на смело експерименти-
ране при осигурено добро финан-
сиране. Акад. Сендов и днес е на 
мнение, че България се нуждае от 
силен научен институт по образо-
ванието към Министерството на 
образованието и  БАН, в който да 
се изпробват нови методи за обу-

чение и възпитание. 

Ïúò
Голяма част от живота 

на акад. Сендов е свър-
зана с образованието. 

Започнал да преподава още като 
студент. Тогава имало  длъжност 
„демонстратор“ и студенти от по-
горните курсове водели упражне-
ния на първи и втори курс. Бил е 
учител в Бобошево и Елин Пелин. 
Минал е по всички стъпала в Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски“ -  от студент до ректор. 
На базата на опита, който е на-
трупал, казва, че с навлизането в 
информационната ера характерът 
на образованието като организа-
ция и като използвани технологии 
коренно се променя. Училището и 
университетът  вече не са един-

ствените, а и не са сред най-при-
влекателните източници на знания. 
Тяхната роля е да дадат структура 
от знания и умения, които ще под-
готвят ученика и студента сам да 
продължи да учи през целия си 
живот. И най-важното - да чувства 
нужда да прави това. Разбира се, 
че тази цел е мъчно достижима за 
всички, но усилията трябва да бъ-
дат насочени в тази посока.

 Â ìðåæàòà íà 
ñúâðåìèåòî

Идеите за това, че в инфор-
мационния век компютрите може 
изцяло да заменят труда на учи-
телите и така да се подобри ка-
чеството на преподаването, са 
грешни и дори опасни, смята акад. 
Сендов. Според него компютрите, 
както и книгите са само важни ин-
струменти в обучението. То е не 
само получаване на знания, но и 
възпитание на младите хора. За 
да се компенсират тенденциите 
към глобализация, особено важно 
е патриотичната нагласа – да зна-
ят своя род и език. „Не за пръв път 
ще обърна внимание на това, че в 
демократичните държави възпита-
нието е отпаднало до голяма сте-
пен от задължението на образо-
вателните институции. Качеството 
на образованието се оценява само 
от придобитите знания и няма 

Äèãèòàëíèòå òåõíîëîãèè èçïðàâèõà îáðàçîâàíè-
åòî ïðåä íîâè ïðåäèçâèêàòåëñòâà. Äíåñ ÷åñòî 
ãîâîðèì çà íîâàòîðè â îáðàçîâàíèåòî, íî òîâà 
íîâàòîðñòâî íå å îò äíåñ. Ïðåç 70-òå ãîäèíè íà 
ìèíàëèÿ âåê ïîëúõúò íà áëèçêîòî áúäåùå å óñåòåí 
â Áúëãàðèÿ è òîãàâà çàïî÷âà îáðàçîâàòåëíèÿò åêñ-
ïåðèìåíò “Ïðîáëåìíà ãðóïà ïî îáðàçîâàíèåòî”, 
ïðèäîáèë ïîïóëÿðíîñò êàòî Ñåíäîâñêàòà ñèñòåìà. 
Ó÷èòåëè, ïðåïîäàâàëè ïî òåçè ìåòîäè, òâúðäÿò, ÷å 
ñà ïîñòèãàëè âèñîêè ðåçóëòàòè, íî ïðîñòî å áèëî 
íóæíî ìîäåëúò äà ñå äîðàçâèå. Èçïðåâàðè ëè òÿ 
âðåìåòî ñè, èëè áåøå òî÷íî íàâðåìå, íî íà íå-
ïîäõîäÿùîòî ìÿñòî - òîçè âúïðîñ å ñàìî ïîâîä çà 
ñðåùà ñ àêàä. Áëàãîâåñò Ñåíäîâ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÍÀ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ 
ÑÅ ÎÖÅÍßÂÀ ÑÀÌÎ 
ÎÒ ÏÐÈÄÎÁÈÒÈÒÅ 
ÇÍÀÍÈß È ÍßÌÀ 
ÍÈÊÀÊÂÀ ÎÖÅÍÊÀ ÇÀ 
ÂÚÇÏÈÒÀÍÈÅÒÎ
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никаква оценка за възпитанието. 
Затова сме свидетели на разюз-
даност, а качеството на живота в 
една страна зависи и от морала 
и устрема на нейните граждани. 
За възпитанието на децата са от-
говорни техните родители, но въ-
просът е какъв процент от децата 
имат отговорни родители“  - казва 
още акад. Сендов.

Ïîä ëóïà
Образованието в България вече 

години наред е подложено на мно-
го критики, но това, по думите на 
акад. Сендов, е обективна оценка, 
а не просто критика. Според него 
обаче трябва да се има предвид, 
че тази деградация не е тотална. 
Все още има много добри учили-
ща и учители, както и извънучи-
лищни системи, които подготвят 
випускници от средните училища 
на най-високо световно равнище. 
Тези младежи се идентифицират 
чрез многобройните международ-
ни състезания и те получават сти-
пендии в най-добрите университе-
ти в света. Това е похвален успех 
както за тях, така и за техните учи-
тели, но, от друга страна, „кайма-
кът“ на средното училище излиза 
от България и малка част от него 
се връща обратно след завърш-
ване на висшето си образование. 
Това се отразява на качеството 
на българските студенти, съще-
временно е загуба на активни и 
способни българи: „Не виждам 
разумен и демократичен начин за 
спиране на този процес, но може 
да се мисли за намаляване на не-
говия мащаб. Ключът е в драстич-
ното увеличение на заплатите на 
работещите в областта на науката 
и образованието“, казва ученият. 
Според него има още един фактор 
за спада в нивото на обучението в 
университетите  - те работят като 
фирми. Основната грижа на ректо-
рите е издръжката, а не качество-
то на преподаване. Негови прияте-
ли, които все още преподават, са 
критикувани от ректори и декани, 
че пишат слаби оценки. Колкото 
по-малко двойки, толкова по-до-
бри субсидии и повече такси.

Ñòðàòåãèÿ
„Досега у нас образованието 

не е било приоритет на никое де-
мократично правителство. Това е 

обяснимо, защото резултатите от 
подобен род инвестиции ще се ви-
дят след не по-малко от десетина 
години. Всяко правителство тър-
си да покаже ефективността си в 
кратки срокове с надежда да бъде 
преизбрано. Образованието се 
нуждае от национална стратегия,  
приета от всички партии и задъл-
жителна за всички управляващи. 
Помислете колко усилия и полити-
ческа воля са необходими за това. 
Но то е абсолютно необходимо“.  
Да превърнем обучението и възпи-
танието на подрастващите в прио-
ритет, по думите на акад. Сендов 
означава драстично да  увеличим 
бюджета за образование и държа-
вата, наред с родителите,  да пое-
ме своята част от възпитанието на 
подрастващите, за да се форми-
рат като активни граждани.

Äèïëîìàò è ïîëèòèê
В периода 2003-2009 г. акад. 

Сендов беше наш посланик в Япо-
ния. Затова често е питан какво 
можем да вземем от японците, та 
да сме по-добре. Отговорът му е 
лаконичен: „Да станем японци.“ 
Един от вече бившите премиери 
на Япония Таро Асодал поканил 
на обяд посланиците от Европей-
ския съюз и в речта си казал как-
ва е разликата в отношението към 
труда на японците и на европейци-
те. За европееца трудът не е нещо 
привлекателно и дори може да е 
наказание. За японеца трудът е 
небесен дар.

Благовест Сендов многократ-
но е избиран за народен пред-

ставител. В периода 1995-1997 г. 
беше председател на Народното 
събрание, а до 2003 г. бе негов 
зам.-председател. За опита си в 
политиката обобщава: „Изглежда, 
че политиката е много силен нар-
котик. Шест години извън страната 
ми помогнаха да се освободя от за-
висимостта,  но не напълно. Поли-
тиката продължава да ме вълнува, 
защото тя е навсякъде. Активният 
ми политически живот не беше ус-
пешен, но няма за какво да съжа-
лявам. Смятам, че запазих името 
и достойнството си.“ И най-важно-
то - от всичко преживяно трябва 
да извлечем поука, която може да 
изкристализира в мъдрост...

 Ïîãëåä â áúäåùåòî
Каква  ще бъде България след 

25 или след 100 години, зависи 
силно от това какви ще бъдат по 
това време Европа  и  светът.  Ев-
ропа няма  ясна  пътна карта. Све-
тът става многополюсен и започва 
групиране на полюсите в супер по-
люси, за да се стигне до устойчиво 
равновесие при  два супер полю-
са, или пак двуполюсност.  Но в 
надпреварата за надмощие между 
отделните държави, неравенство-
то между хората в тези държави 
расте и става фактор, който може 
да обезсмисли супер полюсите. 
Каква  ще е България след време, 
това според акад. Сендов зависи 
и от нашите управници: „Да се на-
дяваме, че те ще вземат своите 
решения само  в интерес на Бъл-
гария и българите, а няма отвън да 
търсят похвали за послушание.“ È
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ашиностроенето не е това, което 
можеше да бъде, нито пък е онова, 
което беше. Много от големите за-
води спряха да работят. Появиха се 
нови, но те не успяха да компенси-

рат загубения потенциал. Производители отчитат 
като проблем, че в сектора липсва единодейст-
вие и всяка компания сама се бори за пазари. 

Машиностроенето е експортно ориентирано. 
По оценка на Българската агенция за инвестиции 
в индустрията са ангажирани около 50 000 души, 
като оборотът е в размер на 1,03 млрд. евро. Спо-
ред данните на Камарата по машиностроене в 
края на 2014 г. в него са заети над 106 хил. души, 
при около 102 хил. през 2013 г., като са включе-
ни и фирмите, произвеждащи метални изделия, 
транспортни средства, отливки. Продукцията е за 
над 8,5 млрд. лв. годишно, износът е над 55% от 
целия обем на производството. Според произво-
дители разминаването в данните идва и от това, 
че в България не е добре дефинирано какво точ-
но е машиностроене. В обхвата трябва да влизат 
машини, системи за управление, инструменти и 
софтуерни продукти за тях, уточнява Мариана 
Печеян, управител на ВСК „Кентавър“. 

Ðàçâèòèå
През 70-те и 80-те години на миналия век, при-

знати за златно време на българското машино-
строене, във всички негови подсектори работят 
около 430 хил. души. Днес тези производства са 
силно свързани с другите индустрии, като елек-
троника и електротехника. Важна тенденция е 
репозиционирането на някои от производствени-
те дейности, като оборудване и монтаж, от раз-
витите страни към държави с по-ниски разходи, 
посочват от Българската агенция за инвестиции. 

Обликът на фирмите днес е много по-различен 
отпреди 10-15 години, когато продължаваха да 
работят някои от силните в миналото български 
машиностроителни предприятия, като ЗММ-Со-
фия и „Машстрой“-Троян. Някога те бяха сред 
водещите производители на металорежещи ма-
шини в Европа. Няма ги заводите гиганти за про-
изводство на кари, закрити бяха и много други 
значими предприятия. Ако към тях държавата и 
първоначалните им собственици се бяха отнесли 

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

МАШИНОСТРОЕНЕТО        С НОВО ТЕМПОМАШИНОСТРОЕНЕТО     
ËÈÏÑÀÒÀ ÍÀ ÊÀÄÐÈ 
ÎÒÁËÚÑÊÂÀ ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈÒÅ 
È ÊÀÐÀ ÐÀÁÎÒÅÙÈß ÁÈÇÍÅÑ 
ÄÀ ÌÈÑËÈ ÇÀ ÐÎÁÎÒÈÇÀÖÈß
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МАШИНОСТРОЕНЕТО        С НОВО ТЕМПО   С НОВО ТЕМПО

по-отговорно, повечето можеше да са модерни-
зирани, да са с оптимизиран състав, осъвреме-
нена номенклатура и да се конкурират успешно 
на международния пазар. Вместо това създава-
ните с години кадри станаха излишни, престижът 
на сектора бе сринат, наруши се веригата за под-
готовка на специалисти в професионалните гим-
назии, ликвидирана бе и приложната наука в ма-
шиностроенето, обобщава инж. Илия Келешев, 
председател на Камарата по машиностроене. 

Според него кризата през 2008-2009 г. допълни-
телно доведе до ликвидирането на редица фирми 
и ускори процеса на преструктуриране на секто-
ра. Така над 10% от фирмите са преустановили 
дейността си. Производството в редица от рабо-
тещите компании е намаляло с 30-40%.

Äèíàìèêà
По темповете на развитие на машиностроене-

то България е под средните нива в страните от 
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сектора – производителност и възнаграждения, 
сме в дъното на класацията. Оптимизъм буди фа-
ктът, че уверено расте заетостта на работна ръка 
във фирмите от подсектор „Производство на ав-
томобили и части“. 

Продукцията се продава в страни от всички 
континенти. Основен пазар е Евросъюзът, където 
се реализират над 65% от целия износ на секто-
ра. При машините износът е над 90%. Продъл-
жава да намалява експортът за Русия и Украйна, 
като перспективата за тези пазари не е добра. 
Съществува опасност вносът на български стоки 
да бъде заменен с китайски и турски и пазарът да 
се затвори трайно, предупреждават от Камарата 
по машиностроене.

Èçíîñ
Данните на камарата за първото полугодие на 

2015 г. са обнадеждаващи. Има ръст в оборота 
при фирмите от всички икономически дейности 
на машиностроенето и той е нараснал от 103% до 
над 115%. За периода януари-април увеличение-
то в износа на производителите на автомобили и 
части за тях е над 120%. Спад има при експорта 
на машини и оборудване, отражение върху това 
дават намалелите продажби в Русия и Украйна. 
Износът на продукцията става все по-труден, 
твърдят от Камарата по машиностроене. Пове-
чето фирми работят по поръчки за месец напред 
и ръководствата им са в постоянно напрежение 
каква ще е заетостта им през следващия месец. 
Практика е европейските фирми да плащат заба-

вено за нашата продукция, но при техни достав-
ки на окомплектоващи изделия парите се искат 
предварително.

Èíâåñòèòîðè
Чуждестранните компании, които създадоха 

предприятия у нас, издигат равнището на секто-
ра. Характерно за външните инвеститори е, че 
идват с готови пазари и продукцията им е пред-
назначена за износ. Те доставят съвременно обо-
рудване и създават добра организация на рабо-
та. Чуждестранните инвеститори, макар и да са 
основен двигател на растежа, не са панацея за 
развитието на сектора, твърди Илия Келешев. За-
губят ли интереса от работа в България, те мес-
тят производството си в други страни. В последно 
време, проучвайки условията за разкриването на 
производства у нас, те се интересуват първо от 
наличието на квалифицирани изпълнителски ка-
дри, каквито все повече няма, и това ги отказва. 

Êàäðè
„Проблем номер едно на сектора са кадрите. 

Никакво развитие няма да има, нито пък инвес-
титори ще дойдат, ако този проблем не намери 
решение - категорична е Мариана Печеян. - Ус-
пехите на тази индустрия не се популяризират и 
децата не се насочват към такъв тип професио-
нални училища. Освен това повечето от препода-
вателите не са подготвени за новостите в отра-
съла. Липсата на кадри вече ме кара да мисля за 
роботизиране на производството.“

Според инж. Келешев професионалното об-

ПАЗАРЪТ НА РУСИЯ И 
УКРАЙНА МОЖЕ ТРАЙНО 
ДА СЕ ЗАТВОРИ ЗА НАС, 
АКО ТАМ НАВЛЯЗАТ 
КИТАЙСКИ И ТУРСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Инж. Илия Келешев
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разование е в упадък, постоянно се закриват 
паралелки по най-важните за фирмите машино-
строителни специалности. Той е на мнение, че е 
наложителна основна промяна в областта на про-
фесионалното средно и висше образование, като 
то трябва да се приведе в съответствие с потреб-
ностите на бизнеса. Време е да се действа, а не 
само да се чертаят стратегии за бъдещето.

Оживлението в производството е главно в ре-
зултат на външни фактори, влияние има расте-
жът на икономиките в страните, за които се изна-
ся. За съжаление, средствата по ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“, които ще достигнат до 
машиностроителните фирми, са недостатъчни, за 
да се получи осезаема промяна в сектора. Про-
блем е, че основните производствени компании 
в машиностроенето, които са с персонал над 250 
души и се водят големи, са такива само по числе-
ност. Те обаче не се допускат за кандидатстване 
по процедурата за технологична модернизация. 
Тези предприятия са предимно поддоставчици, 
цените им са доста по-ниски от тези на западните 
им колеги и партньори и те не разполагат с доста-
тъчно средства за обновление. 

Остава надеждата, че въпреки трудностите 
растежът ще продължи. È

МАШИНОСТРОЕНЕТО
В БЪЛГАРИЯ
ÑÈËÍÈ ÑÒÐÀÍÈ

 Â Áúëãàðèÿ èìà óñïåøíè 
êîìïàíèè ñ äîáðî èìå íà 
âúíøíèòå ïàçàðè

 Â ñåêòîðà èìà òðàäèöèè 
è õîðà, êîèòî  ñ òðúïêà, íî è 
ñ ìíîãî ïîçíàíèÿ óïðàâëÿâàò 
ïðåäïðèÿòèÿòà

ÑËÀÁÈ ÑÒÐÀÍÈ

 Çàäúëáî÷àâàùà ñå ëèïñà 
íà ïîäãîòâåíè êàäðè

 Ñâèò âúòðåøåí ïàçàð

 Öåíàòà íà åëåêòðîåíåð-
ãèÿòà çà ïðîìèøëåíîñòòà ñå 
ïîêà÷âà, ñòàâà ïî-âèñîêà îò-
êîëêîòî â ðåäèöà åâðîïåéñêè 
ñòðàíè, êîåòî ïðàâè ïðîäóê-
öèÿòà íåêîíêóðåíòíà 

 Ïîâå÷åòî îò áúëãàðñêèòå 
ïðîèçâîäèòåëè ñà ïîääîñòàâ-
÷èöè ñ íèñêà íîðìà íà äîáà-
âåíà ñòîéíîñò È



6
4

Ñå
ê

òî
ð

РАИС е компания за производство на метало-
режещи и металообработващи машини с цифрово 
програмно управление, която вече е на 20 години. 
Тя започва дейността си с обработка на детайли по 
поръчка. Тогава фирмата е с четирима души пер-
сонал, но бързо се доказва като коректен партньор 
с качествена продукция. Още в края на първата го-
дина поръчките се увеличават и оборудването се 
оказва недостатъчно. Поради липса на капитали 
и на финансови инструменти компанията купува 
оборудване на старо и започва модернизация на 
машините от  спрели работа предприятия. В края 
на 1996 г.  РАИС намира пазар в Турция за рецикли-
раните машини. Това е първият износ в чужбина. 
Поставянето на нова електроника на старо оборуд-

ване и автоматизирането му се оказва успешно, 
тъй като с малко средства се постига по-висока 
ефективност на техниката. За рециклираните ма-
шини се отваря пазар и в Гърция. Ръководството 
на РАИС решава да се разработи собствен продукт 
и през 2000 г. е произведен първият модел фрезова 
машина с цифрово програмно управление, после 
следва цяла гама от фрезови и стругови машини. 

Формулата на РАИС е сравнително проста: за 
да са на пазара, да се купуват техните машини, 
трябва да предлагат същото качество на по-ниска 
цена, като залагат на по-съвременни технологич-
ни решения. По желание на клиента се произвеж-
дат и машини несерийно производство. Компа-

1878 -1960     1878     1881     1907    1924     1925    1936     1957    1958     1960 -1989    1969     1974    1979                

Първоначално
развитие

В Русе е основан е 
завод „Арсенал“,
за да обслужва

новосъздадената
Българска армия

Основана е 
корабостро-
ителницата 
в Русе

Каросерийната 
работилница 
в Ботевград 
произвежда 
първия автобус

В София започва 
производството 
на първите бъл-
гарски трамваи 

В Шумен тръгва 
производството 
на тежкотоварни  
камиони

В Ботевград за-
почва масовото 
производство 
на автобусите 
„Чавдар“

Златни 
години

Създаден е завод за 
производство на земе-
делски машини в Русе

Създадени са два 
самолетни завода в 
Божурище и Казанлък

Започва про-
изводството на 
индустриални мо-
токари в София

В Пловдив започва 
сглобяването на 
автомобилите
„Рено 8“ и „Рено 10“ 

Започва работа 
завод „Тежко 
машинострое-
не“ в Радомир

Äà âäúõíåø æèâîò íà ìåòàëà
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нията оказва пълно съдействие от покупката на 
машината до пускането й в експлоатация, а после 
и в поддръжката. За специфичните изисквания 
на клиентите се намират най-често нестандарт-
ни решения по отношение на основните параме-
три на машините. „Работата на електроотдела е 
да вдъхне живот на една купчина метал, иначе 
това ще е безполезен куп желязо. Машините ни 
са окомплектовани с последно поколение систе-
ми за ЦПУ от доказалите се фирми – японската 
„Фанук“ и германската „Сименс“. Има и по-евтини 
варианти, но аз съм привърженик на английската 
поговорка „Не съм достатъчно богат, за да купу-
вам евтино“. Или иначе казано, за нас на първо 
място е качеството“, обяснява инж. Нишан Бъз-

дигян, управител на РАИС ООД. 

В период на световна икономическа криза РАИС 
започва пълно обновяване на производствените 
си мощности. Машините се предлагат също с ро-
бот и роботизирани комплекси. Така с премерена 
стъпка в развитието си компанията влиза в класа-
цията  на световните производители на машини и 
става носител на редица отличия.

Фирмата е партньор на техническите универси-
тети в София, Пловдив и Габрово. Тя осигурява 
стипендии и практики на учениците от Професио-
налната гимназия по механоелектротехника в Па-
зарджик. È

                  1987     1970-1989     1990-1999     1991     1995-1996     1999     2006     2007     2008     2011     2012     2014

Производството на 
индустриални мото-
кари достига около 89 
000 броя, което е над 
20% от световното 
производство

Години 
на преход

В страната има 
над 700 фабрики в 
този сектор и 430 
000 заети. В края 
на 80-те години 
машиностроенето 
дава 30% от БВП 

Liebherr 
започва 
производ-
ство  край 
Пловдив

Австрийската 
група Palfi nger 
откри нов завод 
в Тенево за 
производство 
на цилиндри и 
хидравлични 
елементи

Litex Motors 
Corporation 
започва про-
изводството 
на автомобили 
съвместно с ки-
тайската Great 
Wall Motor Co

МТГ ДЕЛФИН АД 
е основана като 
първата частна 
кораборемонтна 
компания в Бълга-
рия. Впоследствие 
тя изгради нов 

кораборемонтен и 
корабостроителен 

завод

Във 
Варна се 
сглобяват 
авто-
мобили 
„Роувър“

Yazaki пу-
ска втория 
си завод в 
Сливен

Witte 
Automotive 
разширява 
завода си в 
Русе

Четири корабостро-
ителници функцио-
нират в България 
– в Бургас, Русе и 
две във Варна

Yazaki от-
варя завод 
в Ямбол

Немската ком-
пания Lufthansa 
Technik отваря 
сервизна база 
за поддръжка 
и ремонт на 
самолети 

Немските компании IXETIC и 
WitteAutomotive отварят заводи за ав-
томобилни елементи в индустриалните 
зони в Раковски и Русе 

Montupet прави 
завод в Русе

ЗА ДА ИМАМЕ 
ПАЗАР, ЗАЛАГАМЕ 
НА ПО-СЪВРЕМЕННИ 
ТЕХНОЛОГИЧНИ 
РЕШЕНИЯ

Инж. Нишан Бъздигян, 
управител на РАИС ООД
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Ç
наете ли, че сканирането на документи 
вече може да се извърши с няколко клика 
на мобилния телефон, включително тяхно-
то оформяне и изпращане до крайния полу-
чател? Или че можете да пишете фирмени 

мейли като планирате произволен бъдещ момент, 
когато те автоматично да се изпратят до вашия кли-
ент, служител или доставчик? При това – без да раз-
полагате със собствен мейл сървър, а просто като 
свържете фирмения мейл с Gmail. Днес интернет ни 
позволява да извършваме с лекота много от дейст-
вията, за които само преди десет години трябваше 
да разполагаме със скъпо офис оборудване или 
просто бяха невъзможни. В началото беше елек-
тронната поща, последваха я безплатните интернет 
(VoIP ) разговори, онлайн фирмените каталози и со-
фтуерните телефонни централи. Днес развитието 

на онлайн услугите и мобилните приложения вече е 
толкова динамично, че почти за всяка традиционна 
бизнес услуга или офисна дейност вече има без-
платен или много евтин дигитален вариант. Тук ще 
ви разкажем за някои от най-полезните мобилни и 
онлайн услуги, които могат значително да улеснят 
една малка, средна или дори голяма фирма.

Ôàéëîâ ñúðâúð 
â “îáëàêà”

Много добре си спомням как само преди десети-
на години всички договори, оферти, ценови листи и 
други документи на дружеството, в което работех, 
бяха записани единствено на фирмения файлов 
сървър, който от своя страна се намираше под бю-
рото на секретарката. Сериозни драми със загуба на 
информацията не е имало, но непрекъснато витае-

10 ОНЛАЙН 10 ОНЛАЙН 
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èíñòðóìåíòà 
â ïîìîù íà 
МАЛКИЯ 
БИЗНЕС

ше нервното усещане, че ако нещо се случи с този 
компютър, фирмата остава без документацията си.

Днес на пазара има голямо разнообразие от 
флашки, външни дискове и други устройства, на кои-
то можем да архивираме важните ни файлове. Едно 
много по-елегантно и ефективно решение обаче са 
cloud („облачни“) услуги като Dropbox, Google Drive, 
Box и българската pCloud, които позволяват съхра-
няването на гигабайти с информация онлайн без-
платно или срещу много малък месечен абонамент. 
Техните предимства са много – от възможността да 
достъпваме своите файлове от всеки компютър, 
телефон или таблет, с който разполагаме, вклю-
чително и през уеб браузър, до много по-високата 
степен на сигурност на информацията. Сървърите 
на тези компании имат копия в центрове за данни 
в различни региони на света, което гарантира не-

прекъсваемост на услугата дори при сериозни при-
родни бедствия. Всичко това позволява лесно да 
съхраняваме, достъпваме и споделяме документи, 
изображения, видеоклипове и всевъзможна друга 
информация.

Prezi
Презентационната платформа Prezi промени 

много неща в начина, по който изработваме пре-
зентации. За разлика от други софтуерни решения 
като PowerPoint, в нея информацията не е подре-
дена линейно – слайд по слайд, а може да се раз-
положи навсякъде върху огромна страница, както и 
да се обвърже с всякакво друго съдържание. Това 
разширява значително възможностите за креативно 
представяне на проекти, продукти или компании. 
Зуум функцията позволява лесно да се фокусираме 
върху конкретна информация, а в добавка в Prezi 

6
7
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могат да се импортнат и съществуващи PowerPoint 
презентации. И, разбира се, най-важното – Prezi е 
безплатна и достъпна през уеб интерфейс, което 
означава, че можете да използвате вашите презен-
тации от всеки компютър, свързан с мрежата.

Right Inbox çà 
åëåêòðîííàòà ïîùà Gmail

Този плъгин („разширение“) за браузъра Chrome 
позволява напълно безплатно и с няколко клика да 
планираме имейли за изпращане в про-
изволен бъдещ момент. Работи както 
с Gmail поща, така и с всеки друг мейл 
акаунт, който е интегриран с нея. Инста-
лирането става с два клика, а веднага 
след това ще откриете във вашата поща 
нов бутон „Изпрати по-късно“, който се 
намира точно под бутона „Изпрати“. С 
негова помощ можете да изберете дали 
писмото, което сте написали, да се из-
прати след един, два или повече часа, на 
следващата сутрин, следващия следобед 
или в специфичен ден и час, избран от 
специален календар. Това едва ли е най-
важната функция на света, но ще се изне-
надате колко често може да ви помогне, 
когато по някаква причина искате дадено 
писмо да не бъде изпратено веднага, но 
и да не се налага да мислите за него в 
бъдеще.

Ôàêòóðèðàíå 
â óåá ñ Inv.bg

Вече можете спокойно да изхвърлите 
традиционните кочани с фактури в кош-
чето. Inv.bg е изключително удобен он-
лайн инструмент, който позволява да уп-
равляваме нашите фактури, данните за 
клиентите ни, както и лесно да издаваме 
нови фактури с няколко клика. След това 
те могат направо да бъдат изпратени до 
мейла на клиента или да бъдат записани 
локално на компютъра ни в pdf формат. 
Услугата има безплатна версия, както и 
платени варианти, а разликата е в броя фактури, 
които можем да издаваме на месец, както и в броя 
на клиентите, които ще фактурираме.

Óïðàâëåíèå íà 
ïðîåêòè ñ Trello

Trello е изключително удобен project management 
инструмент, който разполага с уеб базирана версия, 
както и с мобилни приложения за най-популярни-
те операционни системи за смартфони. Поддържа 
всички функционалности за управление на екипи, 
задачи и комплексни проекти, а интерфейсът му 
съответства на съвременните онлайн услуги за спо-

деляне и комуникация, с характерната за тях лекота 
на употреба. Потребителите могат за броени мину-
ти да създават и споделят нови задачи и списъци, 
да добавят членове на екипи, да определят край-
ни срокове, а различните статуси позволяват лесна 
ориентация за етапа, на който се намираме, както и 
къде са „тесните места“, които бавят даден проект. 
Всичко това може да се следи в реално време през 
смартфона или таблета.

Ìîáèëíèÿò ñêåíåð Lite

С това безплатно мобилно приложение можем да 
сканираме даден документ само с едно насочване 
на смартфона или таблета към него, след което с 
няколко движения по екрана да прецизираме коя 
част от изображението бихме искали да бъде за-
пазена. Впоследствие документът може лесно да 
бъде изпратен по електронната поща в pdf или zip 
формат, да бъде съхранен в Dropbox или Box, както 
и да бъде споделен по други канали.

Ñêàíèðàíå íà 
âèçèòêè ñ CamCard

Още една много полезна мобилна апликация за 
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сканиране – този път на визитни картички. С нея е 
достатъчно просто да вземете визитката на човека 
срещу вас, да я заснемете с телефона и след това 
да му я върнете. Приложението не просто запазва 
изображение на визитката, а разпознава различни-
те компоненти в нея – имена, телефон, адрес и др., 
след което ги записва под формата на текст в съ-
ответната секция. По този начин за секунди се сдо-
бивате с дигитално копие на вашите визитки, което 
можете да изпратите на електронната си поща, в 
Dropbox или другаде. А всички онези стотици ви-

зитни картички, които винаги сте носили със себе 
си, защото нямате време да въведете в компютъра, 
просто можете да оставите вкъщи.

Doodle
Ако екипът ви трябва да провежда срещи помеж-

ду си на регулярна база – например всяка седмица, 
самият процес по организацията им може да се ока-
же доста времеемък и да отнеме ценно време на 
служителите, което те биха могли да използват за 
работа. Нали се сещате – някой трябва да се обади 
на всички, да ги пита за удобно време, после да се 
обади отново, за да обясни, че например колегата 

Иван Иванов няма да може тогава, да се уговорят 
за друг час и т.н. Понякога авторитарният подход по-
мага и шефът просто пише имейл до всички в стил: 
„Утре в 10:00 ч. всички в моя кабинет.“ Това обаче 
невинаги работи, защото някои служители биха мог-
ли да са възпрепятствани в посочения час, а други 
– да бъдат принудени да отменят други важни ан-
гажименти, насрочени за тогава. В такива моменти 
на помощ идва Doodle – лесна за използване, без-
платна уеб услуга, с чиято помощ срещите лесно се 
организират в удобно време за всички. Достатъчно 

е един човек да създаде нов „дудъл“ и да 
го изпрати по мейла до всички останали 
членове на екипа, които просто вписват 
своите опции за свободни часове и дни, 
а накрая просто се избира един от вари-
антите, удобни за всички. Без нито едно 
обаждане между колегите и без никой да 
пропуска важните срещи.

WordPress
Това е една от най-мощните платфор-

ми за създаване на уебсайтове и управле-
ние на съдържанието в уеб от типа CMS 
(Content Management System). Стартира-
ла като блог платформа, WordPress днес 
е мощен инструмент за лесно и достъпно 
изработване на комплексни корпоратив-
ни уебсайтове, онлайн магазини, масме-
дии, портали и други специфични онлайн 
проекти. Над 60 милиона уебсайтове към 
момента работят на тази платформа, а 
сред тях са тези на The New York Times, 
Fortune, Time, TechCrunch, The New 
Yorker, BBC America, The Rolling Stones и 
много други. WordPress е безплатна сис-
тема с отворен код, което позволява на 
всеки да я инсталира лесно, а в добав-
ка хилядите безплатни или не особено 
скъпи плъгини (разширения) за нея могат 
да добавят към вашия сайт всевъзможни 
функционалности като електронен мага-
зин, многоезичност, слайдери, вградени 
географски карти, галерии, контактни 
форми и др.

MailChimp
Ако искате да изпратите на своите клиенти нюз-

летър с последните новости около фирмата ви или 
да разпространите прессъобщение до голям брой 
медии, MailChimp е точно за вас. Любимият инстру-
мент на специалистите по мейл маркетинг позволява 
разпращането на голям брой мейли, управлението 
на листи с електронни адреси, както и създаването 
на специфични визии за вашите електронни писма. 
MailChimp разполага с безплатна и платена версия, 
които се отличават по функционалност и брой на 
адресите, до които можем да разпространяваме на-
шите съобщения. È
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Икономическата агенция на Виена и Агенция-
та за установяване на фирми ABA-Invest работят 
съвместно за привличане на чуждестранни капи-
тали. През миналата година ABA-Invest е съдейст-
вала за регистрацията на общо 276 международни 
компании в Австрия, по-голямата част от които са 
във Виена. Това е покачване с 21% спрямо 2013 
г. и е най-добрият резултат в нейната 33-годишна 
история. Инвестициите са нараснали с близо 7%, 
като са достигнали 371 млн. евро, при което броят 
на новосъздадените работни места се е увеличил 
с над 2,6%. 

Цели
Икономическата агенция на община Виена е 

ключов фактор в привличането на чуждестранни 
компании и в развитието на стартиращ бизнес. Тя 
има няколко основни дейности: финансиране на 
проекти, предоставяне на сгради и парцели, по-
мощ с консултантски услуги и осъществяване на 
контакти с други структури.

Създадена е преди 30 години и през това вре-
ме тя е подпомогнала фирмите и предприятията 
с над 700 млн. евро. В момента нейният годишен 
бюджет е в размер на 40 млн. евро. Предостави-

ли са над 6 млн. кв. м недвижима собственост в 
рамките на града. Основна задача на агенцията 
е насърчаване на предприемачеството в столи-
цата, привличане на инвеститори, подпомагане 
развитието на производството. Стремежът е да 
се разгърне широк диапазон от най-разнообразни 
дейности и градската структура да получава нов 
облик. Важен акцент в дейността са новите техно-
логии. Затова Икономическата агенция на Виена 
развива интензивна изследователска и развойна 
дейност. В научните центрове са привлечени най-
добри специалисти.

Подкрепа
Привличането на чуждестранен бизнес и на 

именити мултинационални компании е страте-
гическа цел на Икономическата агенция. Нейна 
е заслугата през последната година Виена да се 
окаже притегателен център за 159 фирми, дошли 
тук да развиват дейност. Задачата на агенцията е 
да ги подпомага в грижите за техния персонал и да 
съдейства при решаването на всички проблеми, 
които възникват при установяването на нов биз-
нес на ново място. За удобството на чужденците, 
които идват да работят във Виена, е създаден 
Експертен център. Той подпомага чуждестранни-

Óñëîâèÿ çà 
ôèíàíñèðàíå

1. Èêîíîìè÷åñêàòà àãåíöèÿ íà 
Âèåíà èçèñêâà äà ñå ïðåäîñ-

òàâè äîáúð áèçíåñ ïëàí, êàêòî è 
êîíöåïöèÿ êàê îñíîâàòåëèòå íà 
ñòàðòúïà ÷àñòè÷íî ùå ôèíàíñèðàò 
ðàçâèòèåòî íà áèçíåñà. Àãåíöèÿòà 
íèêîãà íå ñïîíñîðèðà öÿëàòà äåé-
íîñò íà åäíî ïðåäïðèÿòèå.

2. Åêèï îò åêñïåðòè ïðåöåíÿâà êîè 
èäåè çà áèçíåñ èìàò ïîòåíöèàë 

çà ðàçâèòèå è çà êîìåðñèàëèçàöèÿ. 
Òîãàâà ñå âçåìà ðåøåíèå êîè åêè-
ïè äà ïîëó÷àò ôèíàíñèðàíå.

3. Êîãàòî ôèðìèòå ñòàðòèðàò, ñå 
íàáëþäàâà äàëè çàëîæåíèòå 

öåëè ñå ïîñòèãàò. Ñòðèêòíî ñå ñëå-
äè çà ðàçõîäèòå íà ñðåäñòâàòà, 
êîèòî àãåíöèÿòà èì å ïðåäîñòàâè-
ëà. 

4. Ñèñòåìàòà çà íàáëþäåíèå è 
êîíòðîë ïîçâîëÿâÿ 2-3 ãîäèíè 

ñëåä  ïðèêëþ÷âàíåòî íà äàäåí ïðî-
åêò àãåíöèÿòà äà ïðîâåðè êàêâî å 
ðàçâèòèåòî íà ñúîòâåòíàòà êîìïà-
íèÿ - îöåëÿëà ëè å, ðàçâèâà ëè ñå, 
çàâëàäÿâà ëè íîâè ïàçàðè. È
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те специалисти в намиране-
то на квартира, училище за 
децата, адвокат и т.н. Ако 
експертите на центъра не са 
в състояние да решат про-
блема, предлагат компетен-
тен специалист. От 2010 г. 
насам е оказано съдействие 
на над 2 хил. чуждестранни 
специалисти от 84 страни, 
дошли на работа в австрий-
ската столица. Стремежът 
е този център да помага на 
чуждестранните специали-
сти да се чувстват удобно 
заедно със семействата си. 
„Това дава значимо конку-
рентно предимство на на-
шия град, тъй като работна-
та сила тук е доста скъпа и 
разходите по нея са високи“, 
уверява Кристиан Батрик от 
Икономическата агенция на 
Виена. 

Финансиране
Дейностите на Икономическата агенция на Виена 

се финансират от данъчните постъпления на общи-
ната, от европейско финансиране, както и от при-
ходите, които агенцията получава от отдаването на 
имоти под наем. В Икономическата агенция на Виена 
работят 150 души, които се грижат нейната дейност 
да се развива и да е все по-ефективна. Развитието 
и поддръжката на новосъздадени фирми и пред-
приятия е нейна важна задача. Близо една четвърт 
от цялото предоставено  финансиране на бизнеса 
е насочено към стартиращи компании в сферата на 
иновациите. Напоследък във Виена има бум на та-
кива компании, само през миналата година са осно-
вани около 8500 фирми, като една десета от тях са 
технологично ориентирани. Те получават офиси при 
сравнително изгоден наем. Консултанти от агенцията 
разясняват как да се основе нова компания и как да 
се финансира. Това се прави на 15 езика заради голя-
мото число имигранти, които се насочват към такава 
дейност, разказва още Кристиан Батрик.

За по-дълъг живот
Компаниите, които достигнат до 3 или 5 години 

съществуване, са все повече на брой. Виена доста 
е била критикувана, че динамиката на основаване 
на нови фирми е слаба. И сега тя не е толкова сил-
на, както в някои други градове, но затова пък пред-
приятията, които тук се създават, обикновено имат 
по-дълъг живот. За целта фирмите, които получават 

финансова подкрепа, вни-
мателно се подбират и 
после тяхната работа се 
наблюдава. Факт е, че над 
80% от тях успяват да се 
задържат на пазара.

Добрият пример
Affi ris е сред успешни-

те примери за компания, 
развила се с подкрепата 
на агенцията. Тя разра-
ботва нови средства за 
профилактика и лечение 
на хронични заболява-
ния. Работи за овладява-
нето на невродегенера-
тивни заболявания като 
болестта на Паркинсон и 
болестта на Хънтингтън, 
сърдечносъдови заболя-
вания като атеросклероза 
и диабет, алергични забо-
лявания, а също атопичен 

дерматит, алергичен ринит и астма. Affi ris е успяла да 
привлече милиони евро от заинтересовани инвести-
тори. Друг добър пример е платформа за търсещите 
работа. Там са качени множество видеа, в които хора 
от различни професии представят своите ангажи-
менти и отговорности, говорят за изискванията в об-
ластта, за компетенциите и опита, който се изисква. 
Сред постиженията на агенцията е привличането на 
най-големия производител на локомотиви и вагони 
Bombardier, който разви своя производствена база в 
австрийската столица. Сградата на предприятието е 
финансирана със средства от агенцията. Подкрепа от 
агенцията е получила и компания, която се занимава 
с информационна сигурност на данни. Тя е инвести-
рала 250 млн. евро за развитие на дейността си и за-
това е получила голямо съдействие от икономическа-
та агенция и пълен пакет от услуги.

Приложение на модела
Виена не дава готови рецепти как да се създа-

де подобна агенция в друга столица. Препоръката 
на Кристиан Батрик е да се имат предвид местните 
особености  и целите, които тя ще си постави. Не-
обходимо е да се оценят силните и слабите страни 
на региона и на икономиката, за да се прецени какви 
инвестиции и в кой сектор финансовата подкрепа би 
имала най-силен ефект. Добре е да се привлича микс 
от фирми в най-различни сфери, като непременно да 
се залага на науката и иновациите. Достъпът до аген-
цията трябва да е лесен и небюрократичен и в нея да 
витае партньорски дух на общуване. È

Икономическата агенция 
насърчава развитието на 
високите технологии
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„ÑÈÅËÀ“„ÑÈÅËÀ“

“ÏÐÎÔÈË ÍÀ ÊÓÏÓÂÀ×À” 
ÏÎÇÂÎËßÂÀ ÍÀ ÂÚÇËÎÆÈÒÅËÈ 
ÄÀ ÓÏÐÀÂËßÂÀÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÒÅ 
ÑÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ, ÊÀÇÂÀ ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÑÒÅËÈßÍÀ ÊÎÑÒÀÄÈÍÎÂÀ

Ã
-жо Костадинова, може ли да представите спе-
циализирания софтуер „Профил на купувача“?

- Във връзка с изменения и допълнения в За-
кона за обществените поръчки „Сиела“ създаде 
софтуерно приложение – уеб портал – инфор-

мационна система за обществени поръчки, с търговско 
наименование „Профил на купувача“, достъпна на http://
profi lnakupuvacha.com/. Разпоредбата на чл. 22б, ал. 1 от 
ЗОП е нормативното основание, послужило за създаване 
на софтуера, която гласи: „Възложителите са длъжни да 
поддържат профил на купувача, който представлява обо-
собена част от тяхната електронна страница или от друг 
интернет адрес, за който е осигурена публичност“.

- Какви са неговите основни функционалности?
- Всички имплементирани функционалности на соф-

туера са съобразени изцяло с нормативните изисквания 
на ЗОП и гарантират спазване на основни принципи при 
възлагане на обществени поръчки, като публичност и про-
зрачност.

• Документите и информацията, подлежащи на пуб-
ликуване, които се отнасят до конкретна обществена по-
ръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила 
на купувача, представляващ електронна преписка със 
самостоятелен идентификационен номер и дата на съз-
даването.

• Към уникалния номер на всяка обществена поръчка 
в Регистъра на обществените поръчки се показва хипер-
връзка към самостоятелния раздел в профила на купува-
ча, в който се съдържат документите и информацията за 
конкретната поръчка. Възложителите изпращат на АОП 
информация за адреса на хипервръзката едновременно 
с решението за откриване на процедурата.

• Нормативно изискване е възложителите да удос-
товеряват датата на всеки публикуван електронен доку-
мент. За да осигурим на нашите клиенти изпълнение на 
това изискване, чрез услугата „Удостоверяване на време“ 
(TimeStamp), с доставчик Борика – Банксервиз, към всеки 
електронен документ се генерира електронна квитанция, 
която удостоверява съдържанието на електронен доку-
мент към даден момент.

• Уеб услугата разполага с гъвкави функционалности, 
които позволяват добавяне на нови документи, редактира-
не на отделни реквизити на поръчката, смяна на документ 
(проследяване на версии на документа) и архивиране.

• До 10 потребителя, т. е. лица на трудово или служеб-
но правоотношение с Възложителя, могат да организират 

и управляват „Профил на купувача“ от негово име. Меж-
ду потребител и възложител съществува уведомителна 
връзка, като по този начин се осигурява взаимна инфор-
мираност и контрол на действията на самия потребител.

- За кого е предназначен и какво цели да обезпечи и 
гарантира наличието му?

- Възложители по смисъла на чл. 7 от ЗОП (каквито са 
органи на държавна власт, президент, омбудсман, дър-
жавни институции, създадени с нормативен акт, публични 
предприятия и техни обединения и др.) са длъжни да под-
държат профил на купувача.

- На какъв принцип възложител може да използва Про-
фил на купувача“?

- Възложител може да използва софтуерния продукт на 
абонаментен принцип или чрез пълна интеграция на услу-
гата на неговата интернет страница.

- Съобразен ли е с различните потребности на въз-
ложителите?

- Всеки възложител би могъл да избере абонамент, за-
едно с наш търговски представител, съобразно неговите 
потребности да възлага обществени поръчки.

- Какви възможности има за постоянно осъвременя-
ване?

- Регулярно се следят изменения и допълнения в ЗОП, 
както и правилника за прилагането му, и в случай, че е 
необходимо с помощта на екип от програмисти, софтуер-
ът своевременно се актуализира (синхронизира) спрямо 
нормативните промени.

- Какви са предимствата на „Профил на купувача“ 
пред конкурентни продукти?

- Основните конкурентни предимства, които уеб услуга-
та притежава, са няколко. На първо място, за да обезпе-
чим правилно ползване на софтуера от страна на нашите 
клиенти, ние им осигуряваме безплатно обучение, както 
постоянна софтуерна поддръжка по телефон или email. 
Друго основно предимство и стопроцентов гарант за не-
манипулируемост на електронните документи е т. нар 
„удостоверение за време“, което всеки клиент получава 
напълно безплатно. Системата е проектирана при спазва-
не на общоприетите изисквания за информационна сигур-
ност. Уеб услугата дава възможност и за индивидуализа-
ция на възложителя чрез изобразяване на корпоративно 
лого и наименование. È

ñúáðà îáùåñòâåíèòå 
ïîðú÷êè â ïîðòàë
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àâòîð: ßíà Êîëåâà

Ï
ризнайте, че най-комфортно се чувства-
те в дните преди отпуска. Вярно, напре-
жението е най-голямо, но пък трепетното 
очакване на приятната ваканция, действа 
освежаващо. В същото време сте в оби-

чайната си кожа – със задачите и ангажиментите, 
все още устремени в деловия ритъм на седмицата. 

Ñëåäîòïóñêàðñêè ñèíäðîì
Преумората намалява ефективността в работа-

та, затова отпуската не бива да се пренебрегва. 
„Батериите“ трябва да се зареждат и ваканцията 
е чудесна възможност за енергизираща промяна. 
Жизненият тонус обикновено се повишава, ако сте 
предпочели по-динамична програма за ваканцията. 
А може рязко да падне, ако сте решили, че най-до-
брата почивка е минимум усилия и „разпускащ мър-
зел“. Броените дни минават много бързо и краят 
на почивката неусетно идва. Най-тежък е първият 
ден и колкото по-дълга е била отпуската, толкова 
кошмарът на адаптацията е по-силен. Психолозите 
наричат това състояние следотпускарски синдром. 
Доста натоварващо действа промяната в ритъма, 

зле се отразява голямата часова разлика и смя-
ната на различни климатични пояси, ако 

сте избрали екзотична дестинация. 
Проявите на това състояние 

може да бъдат различни - 
някои стават нервни, 

раздразнителни и 
избухливи, други 
се чувстват по-

тиснати и безсилни пред камарата задачи. Може да 
се появя главоболие и нарушение на съня. Все пак 
не бива да забравяме, че следотпускарският синд-
ром не е болест, а период на адаптация на органи-
зма. Затова всеки трябва да знае как да се справи 
с този стрес. 

Àäàïòàöèÿ
Изследвания обаче показват, че минималният 

срок на лятна почивка трябва да е две седмици, а 
в най-добрия случай - три. За една седмица орга-
низмът ни се адаптира към новия климат и дневен 
режим, а 3-4 дни са необходими за преминаване 
към обичайния ритъм на живот. Проблемът на къ-
сата отпуска е, че тя не стига за същинска почивка, 
а на дългата, че се загубва ритъмът на обичайно-
то всекидневие. Освен това за мнозина отпуската 
няма нищо общо с възстановяването на силите, за-
щото под някаква форма продължават да работят, 
макар и извън офиса. Това не позволява да се въз-
становят напълно. По данни на германски учени от 
следотпускарски синдром най-много страдат упраж-
няващите стресови и свободни професии - занима-
ващите се e малък и среден бизнес, лекари, препо-
даватели, журналисти. Работодателите не бива да 
гледат на отпуските като на загубено време, тъй като 
след тях служителите обикновено се връщат зареде-
ни с енергия, с нови идеи и готовност за работа. È

Сп. „Икономика“ потърси експертно 
мнение по темата за отпуските 

и адаптацията след тях.
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на планина през зимата, пътуване в чужбина или посещение на някоя 
туристическа забележителност. Според терминологичния речник за 
управление на човешките ресурси отпуската е установен с нормати-
вен акт период, през който работникът или служителят не изпълнява 
своите трудови задължения, но получава възнаграждение от работо-
дателя си. Това е неделима част от битието на трудовия човек, често 
чакана с нетърпение и обсъждана месеци преди това. Режимите на 
труд и почивка са особено важна част от работния процес, тъй като са 
фактор за ефективността и продуктивността на работниците и служи-
телите. Важно е 

êàê ñè ïî÷èâàìå
Някои залагат на екстремните спортове - колоездене, катерене по 

планините и т. н., други избират релакса вкъщи или на вилата. Важно-
то е с каква психологическа нагласа тръгваме да почиваме. Някои с 
нетърпение чакат отпуската, но когато тя започне, те са толкова стре-
сирани дали ще успеят да свършат всичко запланувано, че често като 
се върнат, се чувстват по-уморени, отколкото преди това. Такива хора 
имат нужда от почивка след почивката. 

Íàäåæäà Ñèìåîíîâà:

Íå íàòèñêàéòå Íå íàòèñêàéòå 
ðÿçêî ãàçòàðÿçêî ãàçòà

Îïàñíîñò îò ïðåãàðÿíåÎïàñíîñò îò ïðåãàðÿíå

ÕÎÐÀÒÀ, ÊÎÈÒÎ ÏÎ×ÈÂÀÒ ÐÅÄÎÂÍÎ, ÑÀ 
ÏÎ-ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈ È ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈ

Служител, който дълго време не е излизал в отпус-
ка, е изнервен, паметта и мисленето му се влошават, 
наблюдава се отслабване на вниманието, трудоспо-
собността намалява и това може да доведе до така 
наречения „бърнаут“, или синдром на прегарянето. 
В такива случаи работодателят целенасочено моли 
този служител да излезе в отпуска с цел да се възста-
нови. Проучванията показват, че онези, които почиват 
редовно, са по-продуктивни и творчески настроени. È

Íàäåæäà Ñèìåîíîâà å 
óïðàâèòåë íà Ìåæäóíà-
ðîäíàòà àêàäåìèÿ çà ïðî-
ôåñèîíàëíî ðàçâèòèå è 
îðèåíòèðàíå, êîÿòî å ÷àñò 
îò ãðóïàòà íà “Ïåðñîíàë 
Õîëäèíã” ÀÄ. Òÿ å ìàãèñòúð 
ïî ôèíàíñè è ïñèõîëîãèÿ. 
Â ñâîÿòà òðóäîâà ïðàêòèêà 
å ïðèäîáèëà îïèò â óïðà-
âëåíèåòî íà åâðîïðîåêòè, 
ôèíàíñèðàíè ïî ÎÏ “Ðàç-
âèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóð-
ñè”. Îáó÷èòåë å ïî ðàçðà-
áîòâàíå è óïðàâëåíèå íà 
ïðîåêòè ïî ñõåìèòå “Áåç 
ãðàíèöè”, “Íà ïúò”, “Íîâî 
ðàáîòíî ìÿñòî” è äðóãè, 
ôèíàíñèðàíè äèðåêòíî 
îò Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ. 
Çàíèìàâà ñå ñúùî ñ äè-
àãíîñòèêà íà ëè÷íîñòíèÿ 
ïîòåíöèàë.
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Плавният преход е въпрос на лична дисциплина. 
Всеки от нас има изградени трудови навици, които 
следва неизменно, а всеки навик бързо се възста-
новява. Ето защо, ако човек умее бързо да се адап-
тира, ритъмът не се губи.

Нормално е да редуваме режимите за труд и по-
чивка не само от гледна точка на производителнос-
тта и ефективността на труда, но и с цел поддър-
жане на стабилно психо-соматично здраве. Именно 
това е причината отпуските да са законово регла-
ментирани. Повечето хора чакат с нетърпение да 
си отпочинат, но точно преди и след ваканцията 
често се създава прекомерно натоварване на ра-
ботното място. Това зависи и от индивидуалните 
характеристики и стила на работа, а също от фир-
мената политика.  В ежедневието си човек свиква с 
определен ритъм на работа, който помага за рутин-
ното изпълнение на трудовите задължения, но това 
влияе негативно върху 

åôåêòèâíîñòòà
Голям процент от работещите са склонни да пре-

карват в работа повече часове поради различни 
причини, свързани със заплащане, израстване в ка-
риерата или просто защото не успяват да свършат 
служебните си задължения в рамките на работното 
време. За това допринасят и новите технологии, 
като на практика човек може да работи по всяко 

време и от всяка точка на света.

Ето защо активната почивка и „изключването“ от 
работния процес е важно за предотвратяване на 
прекомерното психическо и физическо натоварва-
не и стрес.

Всекидневно се редуват три фази на работоспо-
собност: навлизане в работния процес, оптимална 
работоспособност и умора. Тяхната продължител-
ност е различна в зависимост от характера на ра-
бота и индивидуалните особености на работника. 
Затова е трудно да се каже кое е по-голямото „зло“ 
- служител след отпуска, или служител, който от-
давна  не е излизал в отпуска. Обикновено отпочи-
налият служител лесно възстановява трудовите си 
навици и бързо навлиза в ритъма на работа. Въз-
можно е дори след този период на почивка той да 
генерира нови идеи, нужни на работодателя. 

Почивката е необходимост – и за работодателя, и 
за служителите му. Няма нищо по-добро за повиша-
ването на производителността в едно предприятие 
от добре мотивирани и отпочинали служители. Това 
води след себе си до спад на напрежението в ра-
ботната среда, намаляване на трудовите злополуки, 
предизвикани от повишено физическо, психическо и 
емоционално натоварване, а също и до повишаване 
производителността на отделния служител. È

ЧЕСТО СЛЕД 
ОТПУСКА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ 
ГЕНЕРИРАТ НОВИ 
ИДЕИ, ЦЕННИ ЗА 
КОМПАНИЯТА

Êàê äà âëåçåì â ðèòúì
Няма общоприет механизъм, който да подпомогне процеса на адаптация, тъй като това зависи от 

индивидуалните характеристики на всеки човек. От полза може да са следните съвети:
 Желателно е  да разполагате с 3 дни, през които да се настроите към приключване на отпуската и започ-
ване на работа. Това ще помогне да планирате добре предстоящите си задачи. То е като „застраховка“ 
срещу свръхнапрежение.
 Върнете се на работа към края на работната седмица - например в четвъртък вместо в понеделник.
 Не влагайте максимални усилия от първия работен ден, а преминете плавно към постигане на висока 
ефективност при изпълнение на трудовите си задължения.
 Споделете с колеги приятните впечатления от вашата отпуска и в неформалната обстановка обсъдете 
текущите работни въпроси.
 След няколко дни в офиса ритъмът ви на работа ще се нормализира, но в първия ден след отпуската по-
добре не вземайте важни решения.  È
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Денислава Докторова е лицензиран брокер на Българската стокова борса. 
Завършила е Стопанската академия „Димитър Ценов“ и е магистър „Сче-
товодство и контрол на предприятия и банки“. Тя е експерт-счетоводи-
тел. Има дългогодишен опит в търговията с течни и твърди горива. 
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СТОКОВАТА БОРСА Е 
НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО ЗА 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЗОП

Äåíèñëàâà Äîêòîðîâà:

Ã
-жо Докторова,  защо избрахте да станете 
брокер на стоковата борса?

- Това е професия, която е уникално съче-
тание на лидерски умения, комуникативност, 
вземане на правилните бизнес решения, из-

ключително фокусирани върху местната власт. За 
мен да си брокер не е даденост, а мечта, извървяна 
стъпка по стъпка. Огромно удовлетворение ми носи 
възможността да дам ефективни решения, с които 
да допринеса за добрите резултати на държавни и 
общински структури.

- Кой може да купува и да продава на стоковата 
борса?

- Съгласно нормативната уредба на стоковата 
борса купуват и продават само лицензирани бро-
кери, какъвто съм и аз. Специализирала съм се в 
борсовото представителство на държавни и общин-
ски  учреждения. Съгласно Закона за обществените 
поръчки всяка държавна структура – община, учи-
лище, детска градина, болница, център за спешна 
помощ и др.,  може чрез стокова борса да купува 
стоки, определени от списък към Закона за общест-
вените поръчки. Необходимо е да избере своя бор-
сов представител (брокер) и да му зададе специфи-
кация със своите нужди и  изисквания към стоката. 

- Какво държавните и общинските структури 
да изискват и да очакват от брокера, който из-
бират?

- В работата си се срещам с различни държавни 
служители и критерият ми за „очаквано“ често се 
разминава с реалността. Наблюдението ми показва, 
че нивото на всяка структура зависи от нейното  уп-
равление. В навечерието на местните избори като 
външен наблюдател спокойно мога да посоча кме-
товете и екипите, които са доказали професионално 
отношение към поетите си ангажименти. Ето тук се 
очаква да изискват от мен максимума като брокер, 
за да им донеса сделка, по-добра от всички до този 
момент. С този род управници нивото на комуника-
ция е много високо и в същото време е много лесно. 
Те са отворени към нови възможности и разчупване 
на сделката като параметри. Има обаче и втора ка-
тегория, в която нивото на администрацията е твър-
де ниско и недостатъчно компетентното отношение 

на служителите, отговорни за тези сделки, води до 
голямо объркване какво се очаква. Тогава, въпреки 
голямото желание и мотивация да направим най-до-
брото, срещам трудност кое всъщност е най-добро-
то.

- Как оценявате развитието на борсовата тър-
говия?

- В момента в България има три борси: Българска 
стокова борса, Софийска стокова борса и Нацио-
нална стокова борса. Без да подценявам успехите 
и предимствата на Софийската стокова борса и на 
Националната стокова борса, с гордост искам да 
заявя, че борсата, която ми позволява да дам най-
доброто на своите клиенти, която стои отговорно 
зад своите брокери, е Българската стокова борса. 
Борсовата търговия е една от най-добрите опции за 
сключване на договор по ЗОП. 

- Към какви принципи се придържате във ваша-
та работа?

- Стремя се след всяка приключена сделка да ос-
тавя усещането за професионално изпълнение на 
поетия ангажимент. Вярвам, че общините и държав-
ните учреждения заслужават бутиково обслужване 
от ново измерение. Залагам на принципа „Всичко 
или нищо“. Каквото и да правиш, прави го с цялото 
си сърце. Ако се захванеш с нещо, отдай му всичко, 
на което си способен, или не го прави изобщо. Да-
вай най-доброто, на което си способен, и тогава ще 
живееш без съжаление. 

- Как успявате в мъжкия свят на борсовата 
търговия?

- Дълго време не разграничавах усещането за 
жена и ангажимента ми в бизнеса. Сега подреждам 
живота си по нов начин. За мен е изключително ва-
жно да запазя най-ценните женски качества като 
жена, майка, съпруга и след това да подредя по-
следователно характер и принципи в бизнеса. Тази 
комбинация е доста трудна, защото слабостите са 
недопустими в тази професия, но когато си поста-
вил ясно приоритетите за себе си, нещата се случ-
ват по правилния начин. Вярвам в думите на Елиф 
Шафак - „В живота няма такова нещо като рано или 
късно, всичко се случва точно когато трябва“. È

ÑËÀÁÎÑÒÈÒÅ ÑÀ ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÈ Â ÌÎßÒÀ ÏÐÎÔÅÑÈß, ÊÀÇÂÀ 
ÅÄÍÀ ÓÑÏßËÀ ÄÀÌÀ Â ÌÚÆÊÈß ÑÂßÒ ÍÀ ÁÎÐÑÎÂÈÒÅ ÑÄÅËÊÈ
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И

Íà êðóèç ñ „ЛУИС“„ЛУИС“
Ï

ървото, което привлича погледа в кабинета 
на Вакис Лоизу в Никозия, е големият портрет 
на стената зад бюрото му – на баща му Луис 
Лоизу, известен в Кипър като „баща на кипър-

ския туризъм“. Той е основателят на първата, макар и 
малка, местна туристическа агенция, израснала днес в 
най-голямата и водеща не само на острова, но и в ця-
лото Източно Средиземноморие компания за туризъм, 
пътувания, круизни плавания, хотелиерство и кетъринг. 
Тази година „Луис Груп“, която се листва на Кипърска-
та фондова борса, навърши 80 години. „Преминаваме 
през труден период, особено след март 2013 г., откогато 

Кипър започна да изпълнява програмата по заема от 
международните кредитори, но компанията ни не бе за-
сегната силно от кризата и се развива добре“, уверява 
Вакис Лоизу, по-младият от двамата братя, които про-
дължават и разширяват бизнес наследството на баща 
си вече повече от 40 години.

Освен че е един от най-крупните, известни и уважа-
вани представители на деловите среди в Кипър, Вакис 
Лоизу е пряко свързан и с България. Вече 9 години той 
е „нашият човек“ в Никозия като почетен консул на стра-
ната ни на острова и участва неведнъж на прояви на 

ÒÓ
Ð

È
ÇÚ

Ì
   

   
   

   
 

82

àâòîð:  Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, Íèêîçèÿ-Ñîôèÿ
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ÑÎÁÑÒÂÅÍÈÊÚÒ ÍÀ ÍÀÉ-ÃÎËßÌÀÒÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÀ ÌÎÐÑÊÈ ÏÚÒÓÂÀÍÈß Â 
ÈÇÒÎ×ÍÎÒÎ ÑÐÅÄÈÇÅÌÍÎÌÎÐÈÅ È ÁËÈÇÊÈß ÈÇÒÎÊ ÂÀÊÈÑ ËÎÈÇÓ Å ÑÐÅÄ 
ÃÎËÅÌÈÒÅ ÏÐÈßÒÅËÈ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß Â ÊÈÏÚÐ

българската общност. Той е основател и първи прези-
дент (сега вече само почетен) и на Българо-кипърската 
бизнес асоциация.

69-годишният бизнесмен е слаб и завидно енерги-
чен. „Не чувствам възрастта си, продължавам да спор-
тувам, и досега играя тенис“, признава с усмивка той. 
Деен и много активен, постоянно ангажиран в срещи и 
в движение - както „подобава“ на поста му. Като дирек-
тор в холдинга Вакис Лоизу пряко отговаря за бизнеса с 
пътуванията по суша, въздух и море - дейност, с която 
„Луис груп“ е № 1 в региона, а по круизните плавания 
заема третото място в цялото Средиземноморие.

Флотилията на „Луис Груп“ се състои от 5 кораба. Въ-

преки че само един от тях тръгва от най-големия кипър-
ски порт - Лимасол, групата държи над 60% от круизите, 
осъществявани от Острова на Афродита. Основната 
част обаче – 90% от морските пътешествия, се упра-
вляват от Гърция, където е седалището на круизната 
компания. От Атина туристическите лайнери на „Луис“ 
започват пътешествията си из най-красивите места в 
Средиземно, Егейско и Йонийско море. 

Гръцките острови и крайбрежието на Турция са сред 
най-предпочитаните дестинации за европейците, зато-
ва до тях „Луис Груп“ прави редовни курсове, а в оп-
ределени случаи вече има и линии до Италия. В едно 
пътуване туристите имат възможност и да си починат и 
да разгледат поне 3-4 острова и крайбрежни пристани-
ща в Гърция и Турция, остават много доволни, обясня-

83

Круизните кораби 
на „Луис“ водят на 
пътешествия до 
„перлите“ на Средиземно 
море - гръцките острови и 
крайбрежието на Турция
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ва Вакис Лоизу избора на маршрутите им до 
Крит, Санторини, Миконос, Хиос, Кос, Родос, 
Кушадъсъ… - прочути красиви места и исто-
рически обекти, 

“ïåðëè” íà Èçòî÷íîòî 
Ñðåäèçåìíî ìîðå

Само до преди няколко години „Луис“ 
беше известна с много популярните си кру-
изи до Израел и Египет. „Тези страни са ин-
тересни и са на близко разстояние до Кипър, 
много туристи от Европа, които посещаваха 
острова, искаха да пътуват до тях, но пре-
кратихме круизите, защото регионът е много 
несигурен и чувствителен“, уточнява липсата 
на тези оферти Вакис Лоизу. По тези причини 
е отпаднало и пътешествието от острова до 
„Париж на Близкия изток“ - Бейрут.

Икономическата криза в последните годи-
ни не е засегнала сериозно морските пъту-
вания на „Луис Груп“, отчита той. Дори при 
финансовите сътресения в Гърция през по-
следните месеци съвсем малко са отменени-
те резервации, повечето хора са планирали 
ваканцията си и не се отказват от нея, посоч-
ва предприемачът.

„Круизите вече не са лукс, а и нашите 
кораби не са плавателните мегасъдове, 
курсиращи из Карибите“, засмива се Лоизу, 

развенчавайки масовата представа за този 
тип пътувания. „Луис Груп“ поддържа дести-
нации висока категория, но в по-голямата си 
част морските й маршрути са насочени към 
средната класа. Компанията предлага по-
кратки круизи, от 3 до 7 дни, чиито цени се 
вместват в бюджета на европейските турис-
ти, дори и за семейства с деца, смята Вакис 
Лоизу. Например тридневен круиз до два или 
три гръцки острова и Кушадъсъ в Турция 
през август тази година бе на цени 230 - 270 
евро. 

„Да пътуваш навсякъде е удоволствие“, 
твърди Вакис Лоизу и се затруднява да по-
сочи неговата любима дестинация. За почив-
ката си предпочита родния си Кипър. Още 
си спомня летата от детството, когато цяло-
то семейство е прекарвало по месец в село 
Платрес в планината Тродос – днес един от 
най-известните планински курорти на Кипър, 
след което имали още една–две седмици на 
плажа. Обича да пътува и по гръцките остро-
ви. Сред любимите му маршрути е и Лондон, 
където са дъщерите му и където е продъл-
жил образованието си след петте години в 
Американския колеж в Атина. 

„Луис Груп“ е известна и като една от най-
големите хотелски вериги в Кипър и Гърция. 
Нейните 19 хотела в двете страни, всичките 
с категория от 4 и 5 звезди, са признати за 

ëèäåðè â îë èíêëóçèâ 
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и са носители на многобройни международни 
награди за качество на обслужването. 10-те 
й хотела в Кипър са в най-красивите курорти 
- от Протарас на изток през Лимасол на юг до 
Пафос на западния бряг, а в столицата Ни-
козия „Луис Груп“ държи водещия хотелски и 
бизнес център „Хилтън Парк“. През юли гру-
пата обяви, че поема управлението на още 
един хотел на източното крайбрежие, който 
ще влезе в експлоатация догодина и ще по-
добри нейната рентабилност.

Тазгодишният активен летен сезон на 
острова бе определян като труден заради 
частичния отлив на руснаците - втория по го-
лемина туристически поток след Великобри-
тания, който пък нарасна. „Въпреки промени-
те на пазара, нашите хотели работят добре 
и са почти пълни“, коментира Вакис Лоизу 
бизнес резултатите на лятото. 

„В момента не само Кипър и Гърция, цели-
ят свят има проблеми. Затова ние сме вни-
мателни, най-важното за нас в тази ситуация 

Вакис 
Лоизу пред 
портрета 
на баща 
си Луис 
Лоизу – две 
поколения в 
историята 
на кипърския 
туризъм
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е да запазим добрите неща в бизнеса ни, а в близките 
години ще проучим къде има възможности за неговото 
разширяване“, разкрива бизнес стратегията си Вакис 
Лоизу. Той е оптимист за бъдещето на „Луис Груп“ и 
икономиката на Кипър. „Кипър вече излиза, макар и 
бавно, от финансовата и икономическата криза, което 
признават и международните ни кредитори, и вярвам, 
че съвсем скоро, до 1 - 2 години, страната ще се въз-
станови и ще стане по-силна, а в добра обстановка 
можеш да правиш по-добър бизнес“, подчертава той с 
опита си от над 40 години в тази сфера.

Още като десетинагодишно момче Вакис Лоизу оби-
чал да стои в офисите на баща си, но официално се 
включва в дейността и управлението на „Луис Груп“, 
след като се дипломира в Англия, през 1972-1973 г., 
малко след смъртта на баща си Луис Лоизу. Основа-
телят на сегашната туристическа империя почива през 
1971 г., едва на 58 години, и кормилото й поема по-го-
лемият с две години брат Костакис, който сега е изпъл-
нителен директор и председател на Борда на директо-
рите на „Луис Груп“.

„Ние сме късметлии и много щастливи да имаме 
баща с неговия размах и качества. Много се гордеем 
с всичко, което е направил за Кипър, и неслучайно 
го наричат „баща на кипърския туризъм“. Той имаше 
визия и мисия - да популяризира Кипър като дести-
нация за пътувания. Беше добър приятел на първия 
президент на Кипър архиепископ Макариос Трети 
и пътува заедно с него при посещението му в САЩ 
през 1962 г. с куфар, пълен с брошури за острова 
ни, които раздавал навсякъде в Ню Йорк“, не крие 
синовната си признателност Вакис Лоизу, като спе-
циално подчертава, че баща му е развил бизнеса с 
многобройните направления, с които „Луис Груп“ е 
известна днес. Той започва с първото по рода си ту-
ристическо бюро в Кипър, като организира и първи-

те пътувания от острова до Египет, дори Австралия. 
Добавя круизите и наземните транспортни услуги, 
по-късно идват и първите хотели в планината, след 
тях - въздушният транспорт и агентство на различни 
авиокомпании. Луис Лоизу става първият представи-
тел на българското „Табсо“ в Кипър, още от самото 
раждане на първия 

áúëãàðñêè íàöèîíàëåí 
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„Ние сме представяли всички български авиоком-
пании - „Табсо“, „Балкан“, „Хемус“, а сега и „Бълга-
рия еър“, разказва Вакис Лоизу за дългата си връз-
ка с България. Тя продължава и в неговата позиция 
като почетен консул на България в Кипър от 2006 г. 
Негова бе инициативата деца сираци от България 
да почиват две седмици в Кипър в хотели на „Луис“, 
като всички разходи за полета и целия им престой 
на острова бяха за сметка на кипърската компания. 
Това бе договорено с президента Георги Първанов и 
през 2010 и 2011 г. две групи от по 40 деца летуваха 
на острова. „След смяната на президента загубихме 
контактите, може би трябва да ги възобновим“, го-
тов е почетният ни консул. Със съжаление той от-
чита, че е замряла и дейността на създадената от 
него Българо-кипърска бизнес асоциация, след про-
ведените преди години срещи в София и Варна – 
специално по проблемите на морския транспорт и 
търговия, и в Кипър. Преди години България беше 
дестинация №1 за инвестиции от кипърци в недви-
жими имоти, но заради кризата и този интерес зам-
ря. Възможност за сътрудничество между фирми от 
двете страни Лоизу вижда в предстоящото разрабо-
тване на находищата на природен газ в акваторията 
на Кипър.  „Най-необходимото за успеха в бизнеса 
е да имаш визия и да вярваш в това, което правиш“, 
е съветът на Вакис Лоизу към младите поколения 
предприемачи. È

Хотелите на 
„Луис“ в Кипър 
са сред най-
добрите all in-
clusive курорти 
в Европа
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Ñ
амо няколко години отминаха, откакто 
бившата изпълнителна директорка на 
издателската група Pearson Марьори 
Скардино изрече знаменитата си фра-
за, че притежаваният от компанията 

вестник Financial Times ще бъде продаден само през 
трупа й, и сделката вече е факт. Pearson се разде-
ли с флагмана в своето портфолио срещу сумата 
от 1.3 млрд. щ. долара, но това, което наистина из-
ненада всички, е купувачът – японският медиен ги-
гант Nikkei почти не беше споменаван в анализите 
за предстоящата сделка, въпреки че е най-голяма-
та група за финансова информация в света, докато 
в тях много по-често фигурираха имената на Axel 
Springer и Bloomberg. 

Както често се случва при подобни преговори, 

Nikkei остана в сянка до последния момент, когато 
вече беше късно останалите кандидати за финан-
совата медия да реагират. Броени седмици по-къс-
но Pearson се освободи и от друг свой знаков ме-
диен актив – британското издание The Economist, 
за дяловете си в което получи около 731 млн. щ. 
долара. Така италианската фамилия Анели, която 
е собственик на автомобилния концерн Fiat, стана 
мажоритарен акционер в медията. Двете сделки 
се отличават от повечето придобивания, особено в 
медийния бранш, където е рядко срещано явление 
един успешен играч да закупи друг бързо развиващ 
се участник на пазара. Може би най-запомнящият 
се подобен пример е сливането на интернет компа-
нията AOL и медийната група Time Warner през 2000 
г., което обаче се оказа и едно от най-губещите в 
историята обединения на компании, довело до за-

ÏÐÎÄÀÆÁÀÒÀ ÍÀ ÇÍÀÊÎÂÈÒÅ 
FINANCIAL TIMES È THE ECONOMIST 
ÌÎÆÅ ÄÀ ÐÀÇÄÂÈÆÈ ÌÅÄÈÉÍÈß ÁÐÀÍØ
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личаване на милиарди долари от капитализацията 
броени години по-късно.

Днес Financial Times е сред най-успешните меж-
дународни медийни групи и по всичко личи, че 
Nikkei осъзнават това, заплащайки цена, равна на 
приходите му, умножени по 16. При това – в момент, 
когато много медийни икони от миналото днес едва 
оцеляват и придобиванията в сектора се възприе-
мат най-често като спасителен план за закупувани-
те издания. The Economist също може да се похва-
ли, че е сред успешните примери в бранша.

Двете придобити издания имат и още нещо общо 
помежду си, което е от огромно значение. И двете 
са сред примерите за успешна миграция на медий-
ни групи към дигиталната икономика. Те от години 
развиват иновативни модели за онлайн достъп до 
платено съдържание, сред които са ежедневно-
то Espresso приложение на The Economist, както и  
предоставянето на платено съдържание на потре-
бителите на Financial Times през неговия сайт. По 
всичко личи, че новите собственици придобиват не 
просто знакови медии с над стогодишна история, а 
и перфектно организирани бизнес машини, съобра-
зени изцяло с реалностите в епохата на интернет. 
И както Nikkei, така и купувачите на дяловете на 
Pearson в The Economist вече потвърдиха намере-
нията си да продължат тази посока на развитие, за-
лагайки на нови проекти в областта на дигиталното 
съдържание.

Само през последната година онлайн абонатите 
на Financial Times са се увеличили с 14%, достигай-

ки близо 520 000, което прави общо 70% от всички 
абонати на изданието. Прибавяйки към тях своите 
над 360 000 платени дигитални потребители, Nikkei 
ще се превърне в глобален играч почти без конку-
ренция при финансовата медийна информация, 
обединяващ двете най-големи групи в сегмента. И 
двете – със собствено уникално съдържание, как-
то и с успешни онлайн модели за достъп до него. 
Нещо, което не може да се каже за много от остана-
лите играчи на пазара.

Очакванията на анализаторите са занапред гру-
пата да предложи още по-персонализирано съдър-
жание, което да позволи на нейните бизнес чита-
тели да достъпват само онези новини, които имат 
значение за тях. А това от своя страна ще спомогне 
и за предлагането на още по-таргетирана реклама.

Акцентирайки върху успешната миграция към диги-
талната икономика, двете придобивания на практика 
се превръщат в модел за целия бранш, показвайки на 
останалите издатели как изглежда бъдещето. Защото 
ако едно бизнес издание може да бъде продадено за 
колосалната за бранша сума от 1.3 млрд. щ. долара, 
във време, в което други не по-малко известни медии 
губят своята стойност с всяка изминала година, зна-
чи проблемът не е толкова в променящия се пазар, 
колкото в начина, по който участниците в него реаги-
рат на промените. В това отношение продажбата на 
Financial Times и The Economist дава много храна за 
размисъл на медийния бранш и има потенциала да 
го раздвижи, акцентирайки върху успешния модел на 
развитие, който скоро може да бъде последван и от 
други издатели. È

Financial Times изгради успешен модел за онлайн достъп 
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орпоративната  новина през месец ав-
густ безспорно е една. Интернет гигантът 
Google се трансформира в Alphabet, хол-
дингово дружество, под шапката на което 
влизат основни играчи като Google Search, 

YouTube, Android, Gmail, Google+, Fiber и Loon. До 
края на годината Alphabet Inc. ще смени Google като 
публична компания и всички акции автоматично ще 
бъдат обърнати в същия брой акции на новия хол-
динг със същите права.

Новината вече бе приветствана като начин за 
запазване на доминиращата роля на компанията. 
Но наравно с имиджовия образ, ходът на практика 
предоставя нови възможности за растеж, след като 
дъщерните дружества ще са със собствена отговор-
ност, управление и печалба – черта, типична за го-
лемите и успешни конгломерати като Sony, General 
Electric и HSBC.

В действителност, от гледна точка на корпоратив-
на структура, най-голямата изненада е, че Google не 
е отцепила самостоятелно по-рано повече от своите 
проекти. В последния си годишен отчет дружеството 
изброява само три дъщерни дружества: две от тях в 
Ирландия и с данъчна цел, а другото - в Делауеър. 
За сравнете Disney, която е по-малко от половината 
от размера на Google по пазарна капитализация, из-

броява 73 отделни дружества за същия период. 

Една от основните причини за Alphabet e отделе-
ната отговорност. Ако теоритично едно от дъщер-
ните дружества изпадне в затруднено положение, 
останалата част от проектите ще останат незасегна-
ти. Крайният резултат няма да промени особено да-
нъчната сметка на интернет гиганта, но опасенията 
за споделена отговорност са реални и безсънните 
нощи на адвокатите в компанията се дължат именно 
на факта, че Google запази досегашната си структу-
ра прекалено дълго. 

С цел по-голяма прозрачност ще се промени и 
отчетността. Подобна теория се потвърждава и от 
думите на Лари Пейдж: „Отдавна вярваме, че с вре-
мето компаниите свикват да правят едно и също, с 
леки промени“, пише Пейдж. „Нашата компания днес 
работи добре, но смятаме, че можем да я направим 
по-ясна и отчетна“. Така още през четвъртото триме-
сечие корпорацията ще публикува резултати отдел-
но за всяко подразделение, включително Google.

Освен това реорганизацията ще позволи децен-
трализация на мениджмънта и повече оперативна 
свобода на досегашните вицепрезиденти, които от-
говарят за всяко едно звено. А екипът е повече от 
впечатляващ: Лари Пейдж става главен изпълните-

àâòîð: Ëþäìèë Çàõàðèåâ

Àçáóêàòà    íàÀçáóêàòà    íà
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лен директор на Alphabet, Сундар Пичай ще оглави 
Google, където е старши вицепрезидент, надзира-
ващ дейността на Android и Chrome. Сергей Брин 
ще бъде председател на борда на директорите на 
Alphabet, а президентът на Google Ерик Шмит - пре-
зидент на холдинга с ръководни функции. Зад ця-
лостната промяна личи почеркът на Рут Порат, коя-
то пристигна от банка Morgan Stanley и стана главен 
финансист на Google през март и на няколко пъти 
изтъкна, че ще работи за това разходите на ком-
панията да бъдат държани под контрол. Тя става и 
главен финансист на Alphabet и Google.

Веднага след като Google обяви създаването 
на своя нов холдинг Alphabet, непосредствената и 
обща реакция беше ходът да бъде обрисуван като 
опит компанията да се превърне в нова версия на 
легендарния и нестихващ конгломерат на Уорън Бъ-
фет Berkshire Hathaway – общата шапка на много-
милиардни дружества като части от General Motors 
и Goldman Sachs, Moody’s, Exxon Mobil, Procter & 
Gamble, Wal-Mart Stores, IBM, American Express, 
Coca-Cola, Wells Fargo, Duracell и Heinz Company. 
Реакцията на борсите - инвеститорите веднага при-
ветстваха организационната промяна, като акциите 
скочиха със 7% в паралелната търговия.

И има защо. Основаната през 1988 г. от Лари Пей-
дж и Сергей Брин компания се разрасна до бизнес 
конгломерат с над 40 000 служители по цял свят за 
25 години. Интернет гигантът създаде и придоби ня-
кои от най-популярните и мащабни портали и систе-
ми като YouTube, Android, Gmail и Google+. Наравно 
с тях дружеството от Маунтън вю работи по инова-
тивни и дори футуристични проекти като автономни 
автомобили, умни домове, високоскоростна оптич-

на мрежа в отдалечените градове на САЩ, дори и 
височинни балони и дронове, които да разпръскват 
безжичен интернет в изолираните места на плане-
тата. В бъдеще Alphabet ще се фокусира и върху съ-
временни научни разработки като „умните“ контакт-
ни лещи, отчитащи нивата на глюкозата в сълзите и 
подобряването на човешкото здраве, което е целта 
на друга фирма в конгломерата – Calico.
Разбира се, представянето на Alphabet не мина 

без въпросителни. Първата е притеснението, че ако 
холдингът стане твърде голям и с прекалено мно-
го дъщерни дружества, тогава ще бъде по-трудно 
да се управлява, а следователно ще е и по-трудно 
адаптивен към динамичната среда в технологич-
ния сегмент. Втората пък е съвсем неочаквана. По 
информация от New York Times домейнът alphabet.
com е собственост на немската марка за луксоз-
ни автомобили BMW - Alphabet Fleet Management 
GmbH, както е пълното име на компанията, която 
се грижи за корпоративните автопаркове на редица 
европейски концерни. 

Веднага след новината на Google говорител на 
BMW сподели, че компанията не планира да про-
дава домейна си, тъй като той е важна част от 
бизнеса им. Основателят на групата от хедж фон-
дове Alphabet Funds също признава, че е опитвал 
да закупи домейна от BMW, но неуспешно. Затова 
уебсайтът на Alphabet ще ползва домейна abc.xyz. 
Любители на конспирациите пък видяха отражени-
ето на сътрудничество между BMW и Google около 
тестваните автономни автомобили. Каквито и да са 
отговорите на тези въпросителни едно е сигурно: 
Google не е обикновена компания и съоснователите 
Лари Пейдж и Сергей Брин нямат намерение да я 
превърнат в такава. È

Сергей Брин (вляво) и Лари Пейдж са готови 
да издигнат Google на ново ниво с Alphabet
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Малко след като съоснователят на Google Лари 
Пейдж създаде само с едно прессъобщение толко-
ва голяма компания, която на практика сега е соб-
ственик на Google, името на Сундар Пичай се появи 
измежду редовете като новия изпълнителен дирек-
тор на едноименната компания и логично повдигна 
въпроса „Кой всъщност е той?“.

Сундар Пичай е основната фигура в работата по 
Android и Chrome OS, като сега роденото в Индия 
технологично гуру ще бъде повишен от вицепрези-
дент в главен изпълнителен директор на Google.  

„От доста време той казва нещата, които и аз бих 
казал (понякога дори и по-добри!) и много се на-
слаждавам на работата ни заедно. Той наистина се 
издигна много от октомври миналата година, когато 
оглави продуктите и инженерството на нашите ин-
тернет бизнеси. Сергей и аз сме много доволни от 
неговия прогрес и посветеност на компанията“, каз-
ва Пейдж по адрес на новия изпълнителен директор 
на Google.

43-годишният Пичай се премества през 1993 г. във 
Великобритания, след като получава първата част 
от образованието си в Индийския технологичен ин-
ститут Kharagpur, където взима своята бакалавър-
ска степен по технологии. На Острова той завърш-
ва магистърска степен по бизнес администрация в 
Станфорд. Постъпва на работа в софтуерния гигант 
още през 2004 г. и постепенно се превръща в дясна-
та ръка на нейния съосновател Лари Пейдж.

През следващото десетилетие Пичай работи вър-

ху редица продукти, които имат основно значение 
за напредъка на компанията. След като захапва 
Google Toolbar, той е движещата сила зад браузъ-
ра Chrome и Google Apps. През 2013 г. отговаря за 
създаването на Android, който в момента Пичай се 
опитва да превърне в пълен мобилен оператор.

В края на 2014 г. Пичай получи правомощия да 
отговаря за почти всяко по-голямо разделение на 
продуктите на компанията - Search, Maps, Google+, 
търговията, научните изследвания, както и рекла-
мите и инфраструктурата.

Пичай е описван като ефективен и стабилен 
мениджър, способен да навигира и получава най-
доброто от сложната корпоративна структура, за-
пазвайки и подобрявайки най-ценните авоари на 
компанията.

В резултат на зашеметяващите си резултати Пи-
чай дори получи апетитно предложение от Twitter 
да поеме ръководството на отдел „Продукция“ в 
социалната мрежа. Междувременно името му беше 
спрягано и като вероятен фаворит за поста главен 
изпълнителен директор на Microsoft, след като Стив 
Балмър обяви оставката си през август 2013 г.

Всъщност изборът на Пичай може и да изглежда 
като изненадващ, но е напълно логичен. Той е от 
хората, които не привличат вниманието към себе си, 
но остава напълно посветен на работата си. Затова 
и се вписва добре в плановете на Пейдж и Брин, 
които ще се пренасочат към реализирането на ма-
щабните и по-глобални цели на Alphabet. È

Çâåçäàòà Ñóíäàð Ïè÷àé
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Ê
огато през 1996 г. Nokia пусна 
на пазара първия телефон от 
серията „комуникатор“ - модел 
9000 – това промени почти всич-
ко в бранша. Комбинацията от 

телефон и компютър бързо се превърна 
в предвестник на нова ера в мобилните 
комуникации, в която достъпът до интер-
нет през клетъчния апарат обещаваше да 
заеме централно място. По това време 
никой в Apple дори не беше и помислял, 
че компанията от Купертино някога ще 
произвежда смартфони, а основната гри-

жа пред нея беше по-скоро собственото й 
оцеляване, отколкото каквито и да било 
амбиции за конкуренция с финландския 
телекомуникационен гигант. Тогава почти 
всички водещи играчи при крайните ус-
тройства бяха от Европа. Oсвен Nokia този 
списък включваше още Ericsson, Siemens, 
Alcatel, Benefon и Bang & Olufsen, а компа-
ния им правеше единствено американска-
та Motorola.
Днес бизнесът със смартфони на 

Ericsson е собственост на японската Sony, 
подразделението Siemens Mobile е прите-

9
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жание на тайванската BenQ и вече не носи марката 
на германския гигант, телефоните с бранда Alcatel са 
китайска собственост, а тези с марка Nokia са соб-
ственост на Microsoft. Именно финландският гигант 
стана най-яркият символ на упадъка на европейска-
та индустрия за клетъчни устройства, която само 
преди десетина години държеше почти целия пазар. 
Конкретно Nokia се радваше на близо 40% от паза-
ра на мобилни телефони и 50% при смартфоните, 
а почти всяка по-значима иновация в бранша – от 
разработката на стандарта Bluetooth, през първите 
3G модели, до всевъзможни услуги и приложения 
в областта. Днес компанията все още е със силни 
позиции при мрежовото и телеком оборудване, но в 
сегмента на смартфоните вече не е никакъв фактор. 
Тя продаде подразделението си за мобилни телефо-
ни на Microsoft, което обаче и след продажбата няма 
шансове да се конкурира с играчи като Samsung, 
Apple, Lenovo, Huawei и дори такива като китайския 
хит Xiaomi или ZTE.

Êàê ñå ñòèãíà äî òóê?
Когато през януари 2007 г. Apple представи пър-

вия си iPhone след няколко години на спекулации 
по темата, пазарът на смартфони „избухна“. От 
тогава до днес поне сто модела на различни ком-
пании са били анонсирани с наименованието „уби-
ец на iPhone“, изключително популярни до скоро 
устройства като BlackBerry с техните симпатични 
миниатюрни клавиатури бяха изоставени от потре-
бителите, а Samsung, LG, HTC и други играчи за-
пазиха позиции като заимстваха стила, наложен от 
Apple – голям, чувствителен на докосване дисплей, 
мултитъч функционалност и умно настройване на 
интерфейса спрямо промените в разположението 
на телефона чрез използване на акселерометър. 
Помогна им Google, която успя да изгради около 
платформата Android втората голяма мобилна еко-
система, включваща собствени инструменти за раз-
работка на приложения и онлайн магазин за тяхното 
разпространение.

Nokia изглежда не успя да се ориентира добре 
в променената среда и след неколкократни опити 
да наложи няколко нови мобилни операционни сис-
теми, успоредно с до скоро вездесъщата Symbian, 
изненадващо заложи на не особено добре нало-
жената Windows Phone на Microsoft. Партньорство, 
довело впоследствие и до закупуването на подраз-
делението й за мобилни телефони от редмъндския 

гигант. Ако компа-
нията беше избра-
ла да мигрира към 
Android, вероятно можеше 
да се пребори за някое от чел-
ните места при смартфоните, използвайки 
същата операционна система като Samsung, HTC 
и останалите, но конкурирайки ги при хардуерните 
разработки и услугите. Това, разбира се, си оста-
ва само предположение, а днес компанията почти 
отсъства от пазара на крайни устройства. Послед-
ните й ходове в този сегмент обаче вече предизви-
каха любопитството на анализаторите и поставиха 
въпроса дали няма скоро да видим нейното шумно 
завръщане.

Ïðîáóæäàíåòî
на финландската компания започна в края на мина-
лата година, когато тя представи първия си Android-
базиран таблет N1. Устройството е 7.9 инчово, ра-
боти с четириядрен процесор Intel Atom Z3580, има 
една 8MP и една 5MP камера, както и някои екстри 
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като Gorilla Glass 3 
покритие. Като цяло 

обаче то трудно може 
да изпъкне на фона на ог-

ромното разнообразие от Android 
таблети на пазара.

Съвсем различно е положението с анонсирана-
та преди седмици камера за виртуална реалност 
OZO, която безспорно е оригинален и доста обе-
щаващ продукт. Тя представлява сфера, покри-
та с 16 миникамери, способни да заснемат видео 
на 360 градуса. Това я прави много подходяща за 
създаване на съдържание за виртуална реалност, 
а предвид очаквания бурен ръст на този сегмент 
и множеството нови шлемове и очила за виртуал-
на реалност, анонсирани напоследък, може да се 
окаже, че Nokia се е позиционирала изключително 
добре с новия си продукт. На практика OZO може 
да се използва както от големи филмови компании, 
така и от независими създатели на съдържание, 
рекламни агенции, масмедии и др. OZO има за цел 

да ускори следващата 

âúëíà îò èíîâàöèè 
в сферата на виртуалната реалност, добавяйки 
мощни инструменти в ръцете на професионалисти-
те, които ще създадат с тях страхотни изживявания 
за хората по света. „Очакваме виртуалната реалност 
много скоро да промени осезаемо начина, по който 
хората комуникират и взаимодействат с историите, 
развлеченията, световните събития, както и помеж-
ду си. С OZO планираме да бъдем в сърцето на този 
нов свят“ - заяви при анонсирането на камерата пре-
зидентът на Nokia Technologies Рамзи Хайдамус.

Устройството е създадено да работи с анонсира-
ната наскоро платформа Google Jump, която цели 
да се наложи като първата цялостна екосистема за 
заснемане на филми за виртуална реалност. В до-
бавка то разполага и със система от осем вградени 
микрофона за записване на триизмерно аудио, което 
улеснява локализирането на потребителя във вирту-
алното пространство. Всичко това го прави може би 
най-добрият продукт за заснемане на съдържание 
за виртуална реалност на пазара. Ако с N1 Nokia се 
включва в един пренаситен пазар по-скоро за да по-
каже, че и тя също може да прави таблети, както и 
за да има такъв продукт в портфолиото си, възполз-
вайки се от съществуването на своята разпростра-
нителска мрежа, то анонсирането на OZO прилича 
по-скоро на ход, предшестван от детайлно проучва-
не на новите технологични сегменти и избиране на 
един от най-перспективните сред тях.

Въпреки че съществува от десетилетия, концепци-
ята за виртуална реалност дълги години беше под-
ценявана и едва през последните години интересът 
към нея се увеличи благодарение на плановете на 
гиганти като Microsoft и Samsung за навлизане в този 
сектор, както и на иновативни стартъпи като Oculus. 
Повечето играчи до момента обаче са фокусирани 
или в разработката на устройства за достъпване на 
такова съдържание, или в продуцирането му. При ус-
тройствата за заснемане обаче няма ясно изразен 
играч и Nokia има всички шансове да се окаже лидер 
в този перспективен нов пазар. А ако съдим по това, 
че компанията наскоро продаде своето печелившо 
подразделение за картографски услуги HERE Maps 
на консорциум, включващ BMW, Audi и Daimler, по 
всичко личи, че компанията планира да се концен-
трира в новия си хардуерен бизнес. È
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ÑÚÇÄÀÒÅËßÒ ÍÀ WIKIPEDIA ÄÆÈÌÈ 
ÓÅËÑ ÂÚÇÍÀÌÅÐßÂÀ ÄÀ ÏÐÈÄÀÄÅ 
ÍÎÂ ÑÌÈÑÚË ÍÀ ÎÍËÀÉÍ 
ÏËÀÒÔÎÐÌÈÒÅ ÇÀ ÑÏÎÄÅËßÍÅ
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Tpo.com Tpo.com 
ïðåäåôèíèðà 
ñîöèàëíèòå ìðåæè

Ï
рез последните години онлайн социалните 
мрежи се наложиха като неизменна част 
от дигиталната икономика. Платформи 
като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn и 
Pinterest, се превърнаха във важни общест-

вени фактори, които оказват влияние върху почти 
всички значими обществени и икономически явле-
ния. Въпреки тяхното безспорно значение обаче, все 
повече хора са на мнение, че този тип сайтове се 
използват от мнозинството от потребителите за дей-
ности, които не съответстват на техния потенциал 
– споделяне на забавни изображения, колажи, квар-
тални „мъдрости“, снимки на котета и други животни 
и откровени глупости. Милиони нови картинки, уеб 
– мемета и смешни измислици се публикуват всеки 
ден и се споделят от хиляди потребители, а най-по-
пулярните Facebook страници най-често са такива за 
споделяне на майтапи, колажи и вицове. Без да под-
ценяваме необходимостта хората да се забавляват, 
всичко това до голяма степен поставя под въпрос 
смисъла от социалните платформи. Цивилизацията 
ни е успяла да създаде една изключително мощна 
среда за комуникация и споделяне на знание, която 
би могла да решава значими проблеми, да образова 
и да концентрира обществения капацитет в теми от 
важно значение, а се използва предимно за разпрос-
транение на безсмислици и създаване на „шум“ в ин-
формационното пространство.

Затова и още с появата си преди броени дни но-
вата платформа Tpo.com беше натоварена от ме-
дии и анализатори с очаквания, че може да промени 
представата ни за социалните мрежи, а причината 
за тези очаквания се крие най-вече в името на ней-
ния създател – Джими Уелс, известен преди всичко 
като основател на един от най-посещаваните сайто-
ве в света - онлайн енциклопедията Wikipedia. Не-
гов партньор в проекта е и мобилният оператор The 
People's Operator, който нашумя с това, че дарява 
10% от сметките на своите потребители за социални 
каузи по техен избор. Самият Уелс стана президент 
на компанията през януари 2014 година.

„Има нещо наистина объркано в мрежата и аз 
искам от вас да ми помогнете да го поправя“ - така 
започва Уелс своето послание към онлайн потре-
бителите, публикувано в Tpo.com. Според него съ-
ществуващите социални мрежи възприемат потре-
бителите просто като стока, която се продава на 
рекламодателите. Вместо това неговият проект ще 

има за цел да разпределя 

ñðåäñòâà çà 
ðàçëè÷íè êàóçè

и обществено значими проекти, от които потребите-
лите се интересуват. „Помогнете ни да разпростра-
ним това послание. За да направим това, аз създа-
дох цяла нова социална мрежа, подобна на Twitter, 
но по-добра, и се надявам да стане голяма“ - добавя 
Уелс и призовава всички потребители да споделят 
информацията за проекта в съществуващите инфор-
мационни канали и сред своите приятели и семей-
ства. „Прехвърлете голяма част от вашия дигитален 
живот тук. Направете я една истинска, жива и „диша-
ща“ общност на доброто. ... Запомнете – колкото по-
вече хора има в една мрежа, толкова по-силна е тя.“ 
- завършва уеб визионерът своето онлайн послание.

В Tpo.com вече са публикувани десетки каузи, кои-
то потребителите биха могли да подкрепят. Сред тях 
са инициативи за борба срещу глада, за подкрепа 
на бездомниците, за борба с рака на гърдата, както 
и такива в сферата на достъпа до водоснабдяване, 
опазването на околната среда и защитата на децата 
в неравностойно положение. Всички каузи могат да 
бъдат разгледани на адрес https://tpo.com/causes.

Както може да се предположи, в новия социален 
проект няма никакви реклами, които според Уелс са 
средства, хвърлени на вятъра. Вместо това Tpo.com 
ще постави във фокуса самите потребители и каузи-
те, които ги интересуват. „Tpo общността е създаде-
на като пространство, което подкрепя това, в което 
хората вярват, обединявайки го с каузите, за които 

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ
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ги е грижа и с лесен метод за даряване, без никакви 
комисиони. Колкото повече Tpo се разраства с под-
крепата на нашите членове, толкова по-голяма пози-
тивна промяна можем да направим и толкова по-сил-
на става Tpo общността“ - убеден е основателят на 
Wikipedia. Концепция, която може изцяло да промени 
представата ни за социалните мрежи като комерси-
ална услуга, която се продава на рекламодателите. 
Процес, който от своя страна е свързан с нежелано 
използване на личните данни на потребителите и по-
важното – с нарастващо несъответствие между това, 
което наистина искат хората, и това, което им нала-
гат компаниите.

От новата социална платформа разпространиха 
статистика, според която само във Великобритания 
51% от хората 

ñà íàïðàâèëè 
íÿêàêâî äàðåíèå 

през миналия месец, а 73% са се чувствали свърза-
ни с каузата, която са подкрепили. От екипа на новия 
проект се надяват той да се превърне в мястото, къ-
дето хората не само да могат да се свързват с важни 
обществени каузи, а и да общуват с приятели в един 
контекст, обвързан с тези каузи. Така Tpo.com се пре-
връща в своеобразна комбинация между социални 
мрежи като Twitter и сайтове за споделено финанси-
ране (crowdfunding) като Kickstarter и Indiegogo.

Социалната мрежа е тясно обвързана с мобилния 
телеком The People's Operator, с който споделя сход-
на философия – че е по-добре бизнесите да влагат 
повече пари в решаването на реални обществени 
проблеми и подкрепата за различни каузи, вместо в 
нови и нови рекламни клипове, банери и билборди. 
Според Джими Уелс потребителите могат да останат 
при своя съществуващ оператор, който вероятно ще 
вложи над 10% от техните пари в нови телевизион-
ни реклами, външна реклама, карета в списания и 
други маркетингови инструменти. Но могат и да се 
прехвърлят към The People's Operator, който ще ин-
вестира 10% от парите им в нещо, за което наистина 
ги е грижа.

Звучи като своеобразна революция в бизнес мо-
делите на телеком услугите и социалните мрежи. 
Ще припомним обаче, че Уелс вече има зад гърба 
си една успешна „революция“, променяйки изцяло 
начина, по който споделяме и достъпваме познание 
чрез създадения от него проект Wikipedia. Затова 
и според мнозина именно той е човекът, способен 
да предефинира начина, по който използваме он-
лайн социални платформи, както и мобилни услуги. 
Всъщност Wikipedia, която съществува много преди 
Facebook и Twitter, е един от първите по-значими при-
мери за т.нар.

“èêîíîìèêà íà 
ñïîäåëÿíåòî”

(sharing economy), при която едни хора споделят 
своето време, знание, имущество или други ресур-
си със съвсем непознати. Днес този модел изглежда 
все по-актуален и „превзема“ все повече обществени 
сфери, но в основата си произхожда именно от зами-
съла на Джими Уелс и Лари Сенгър, които създават 
през януари 2001 г. най-популярната глобална енци-
клопедия.

Социалните мрежи от своя страна през послед-
ните години се превърнаха в един от най-бързо раз-
виващите се технологични бизнеси, в който самите 
сайтове правят всичко възможно, за да стимулират 
потребителите да си взаимодействат повече, без 
значение дали това дава на последните някаква до-
бавена стойност, а хиляди маркетинг специалисти 
ежедневно организират всевъзможни игри, промоции 
и други прояви, за да спечелят по няколко „харесва-
ния“ (Like) повече. Изкривяването стигна до там, че 
днес едни от най-разпространяваните spam съобще-
ния на електронната поща са оферти за „продажбата 
на Facebook фенове“, а цената достига по няколко 
долара за хиляди „харесвания“ в социалната мрежа. 
Очевидно е, че не това е пътят, по който би трябвало 
и би могла да се развива една глобална платформа 
за споделяне на информация и едва ли някой друг 
има по-големи шансове да промени тази тенденция 
от основателя на най-популярния сайт за познание в 
света. È





Мобилните приложения и социални-
те платформи завладяха света през 
последните години. Открояват се 
основни тенденции, които показват 
развитието на този изключително 
динамичен пазар.

Спортът като водещ символ на 
висок жизнен стандарт

Забелязва се промяна при потре-
бителите на луксозни стоки, които 
пренасочват средства към бутикови 
фитнес занимания и скъпи спорт-
ни дрехи. В света на утрешния ден 
здравето ще е новият израз на бла-
госъстояние. Ако доскоро Bentley в 
гаража подсказваше за ценящ теж-
кия лукс бизнесмен, а колите smart 
за модерен човек от градски тип, 
новата мода разграничава хора-
та на база спорта, който практику-
ват - кросфитър, голф джентълмен 
или тенис техничар. „Кажи ми какво 
спортуваш и аз ще ти кажа какъв си“, 
това е новата максима за Норберт 
Хюлтеншмид, специалист в здрав-
ния бизнес в консултантската фирма 

Bain&Company.

Засилен стремеж за постоянен 
контакт с приятели и непознати

 Желанието за споделяне на всяка-
къв вид съдържание не е ново. Но 
начинът за споделяне на определен 
вид съдържание е тенденция, която 
заслужава анализ. Проучване сред 
1600 участници показва, че 91% от 
хората са виждали туристи да из-
пускат вълнуващ момент заради 
желанието си да споделят снимка 
в социалната мрежа. Почти 80% от 
запитаните са ставали свидетели 
на родители, за които създаването 
на „перфектната публикация“ във 
Facebook и Twitter се превръща в 
основен приоритет. С други думи, 
заснемането на даден момент е при-
добило по-голяма значимост от ре-
алната наслада на момента.

Нужда от нов начин за създаване 
на съдържание в социални 

мрежи

На преден план започват да изли-

зат платформи, които в естеството 
си залагат на реална комуникация 
на живо с цел създаване на истин-
ско социално общество. Актуален 
пример е американската платформа 
за споделяне на извършени парич-
ни плащания Venmo, която журна-
листката Алиса Березнак от Yahoo 
Tech определя като своята любима 
социална мрежа. Причината: Venmo 
изисква клиентът първо да направи 
конкретно реално действие, за да 
може впоследствие то автоматично 
да бъде споделено със света.

Видеосъдържанието излиза на 
преден план

Текст и снимки като досегашен ос-
новен метод на комуникация биват 
изместени от видеото, споделя съз-
дателят на Facebook Марк Цукър-
бърг на база анализ на 1,4 милиарда 
потребители в социалната мрежа. 
Затова и генерирането на завладя-
ващи видеоматериали в момента е 
онази специална съставка, към коя-
то се стремят всички платформи, за 

Socourt превръща
вашия тенис мач
във видеозабавление
от ново поколение



да привлекат и задържат внимание-
то на потребителите.

Тези тенденции подпомагат 
развитието на социални 

платформи, които са закърмени 
с идеята за спорт и автоматично 
споделяне на видеосъдържание. 
Появата на нови и иновативни 

продукти е логична

Socourt (The Social Court) е изцяло 
нов начин, по който любителите на 
тениса могат да се наслаждават на 
играта си. Отивате на корта и няма 
как да не забележите, че на тенис 
мрежата е поставено модерно ус-
тройство с тъчскрийн, което само 
по себе си ви заинтригува. И ако все 
още не сте си свалили мобилното 
приложение - правите го, чекирате 
се с телефона си и „умните“ камери 
заснемат играта ви, избирайки авто-
матично най-интересните моменти 
от нея. След това идва и най-хуба-
вата част - в мобилната апликация 
виждате видеоклипове с най-добри-
те разигравания, представени по за-
бавен и интригуващ начин.

Георг Митнахт, един от инвеститори-
те в компанията, разкрива: „Socourt 
е в бизнеса със спорта и забавлени-
ето. Хората искат да се забавляват, 
да създават и да показват създаде-
ното от тях. Такава е природата ни. А 
Socourt обхваща и трите компонен-
та. Тук не можеш просто да публику-
ваш нещо – трябва да взаимодейст-
ваш с друг човек, за да създадете 
видеосъдържанието. И тъй като тази 
интеракция винаги включва реална 
спортна игра, забавлението е още 
по-голямо. В Socourt ти имаш въз-

можността да покажеш каквото по-
желаеш – стила си на игра, новото 
си спортно облекло, къде ще играеш 
днес, или просто голямото си жела-
ние да спортуваш! И всичко това с 
минимални усилия от твоя страна, 
защото процесът е изцяло автома-
тичен. „Социалният корт“ всъщност 
е комплексна система от хардуер и 
софтуер, анализираща и обработ-
ваща тонове информация, даваща 
на клиента ново измерение на удо-
волствие от спорта, без да променя 
неговите навици и предпочитания.“

Заснемането и чекирането на корта 
се осъществяват чрез разработен и 
произведен от Socourt хардуер. Той 
осигурява пълен синхрон с фирме-
ния софтуер, както и независимост 
от външни продукти. Камерите ра-
ботят автономно, зареждат се чрез 
слънчева енергия и комуникират с 
интернет през WiFi, а връзката на иг-
рача със системата се осъществява 
чрез устройството на тенис мрежата.

Софтуерен алгоритъм е сърцето 
на Socourt иновацията. Реализиран 
съвместно със световноизвестния 
немски институт за научни изслед-
вания и разработки Fraunhofer, со-
фтуерният алгоритъм автоматично 
превръща нормална тенис игра в 
зрелищен видеоклип. Целият про-
цес е автоматизиран - получаването 
на заснетия видеоматериал от кор-
та, анализирането на важните съ-
бития, изрязването на монотонните 
моменти, запазването на най-зре-
лищните разигравания. За вас оста-
ва удоволствието от играта.

Спортен клуб Малееви в София 
е едно от местата, на които 
Socourt (thesocourt.com) е дос-
тъпен. Именно там социалният 
корт забавлява първите си бъл-
гарски фенове, като множество 
други тенис обекти се очаква 
скоро да се присъединят към 
партньорите на компанията.

Сканирайте този
код с телефона си или 

вижте www.thesocourt.com, 
за да научите повече
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редставете си, че живеете в свят, в кой-
то гравитацията е два пъти по-силна от 
земната, всяка крачка или друго движе-
ние, което извършвате, ви коства сериоз-
ни усилия, атмосферното налягане също 

е по-високо, навсякъде има действащи вулкани, а 
всяка година има 20 дни повече, в сравнение с тази 
на нашата планета. Е, тези условия съвсем не съ-
ществуват само в някой научнофантастичен роман, 
а според астрономите именно такива са характе-
ристиките на екзопланетата Kepler-452b, която е 
най-близката до условията на Земята, открита към 
този момент. Новината за нейното откриване, коя-
то беше анонсирана на 23 юли от Американската 
космическа агенция NASA, се превърна в събитие 
в астрономията, което бързо засенчи дори мисията 
на кораба New Horizons към Плутон.

Çàùî å òîëêîâà âàæíî?
Откриването на планета близнак на Земята, за 

което учените отдавна имат очаквания, е от ключо-
во значение в процеса на търсене на извънземен 
живот и може да даде отговори на много въпроси 
и спекулации в тази сфера. Работата на телескопа 
Kepler и други подобни апарати през последните го-
дини даде на човечеството информация за огромен 
брой планети, намиращи се извън Слънчевата сис-
тема (екстрасоларни планети, или екзопланети), 
което значително увеличи шанса да намерим та-
кава, обикаляща своята звезда в т.нар. „обитаема 
зона“ - т.е. нито прекалено близо, нито прекалено 
далече от нея, за да възникне живот. Kepler-452b 
е първото такова астрономическо тяло, което е не 
само в тази зона, но и е с размери и характеристи-
ки, изключително сходни с тези на родния ни свят. 
Затова, въпреки цитираните в началото огромни 
различия в условията за живот, тя е най-добрата 
възможност, с която разполагаме, и най-близкия 
шанс да открием следи от извънземна цивилиза-
ция. Наред с всичко останало, откритието добавя 
нова информация по дискусията за възможностите 
за усвояване на Космоса от човечеството и пресел-
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ÍÀÌÈÐÀÍÅÒÎ ÍÀ ÏÎ×ÒÈ 
ÈÄÅÀËÅÍ ÄÂÎÉÍÈÊ ÍÀ 
ÏËÀÍÅÒÀÒÀ ÍÈ ÎÒ ÒÅËÅÑÊÎÏÀ 
KEPLER ÏÎÑÒÀÂÈ ÍÀ ÄÍÅÂÅÍ 
ÐÅÄ ÂÚÏÐÎÑÀ ÇÀ ÌÀÙÀÁÈÒÅ ÍÀ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÒÅ ÐÀÇÑÒÎßÍÈß

ването на други планети.

Èñòîðèÿòà
на откривателството на екзопланети е изключител-
но кратка в сравнение с историята на астрономия-
та, която датира от хилядолетия. Първата планета, 
която обикаля друга звезда, освен нашето Слънце, 
е открита едва през 1995 г. Което означава, че само 
преди 20 г. (например по времето, когато сте гледали 
успехите на националния ни отбор по футбол на све-
товното първенство в САЩ) тази вероятност беше 
в рамките на научната фантастика. За откриването 
на „втора Земя“, която да има условия, идентични с 
тези, които познаваме, пък повечето астрономи дори 
не си бяха и мечтали. Към настоящия момент е по-
твърдено откриването на общо 1942 извънсоларни 
планети в общо 1228 звездни системи, а броят на 
непотвърдените кандидати за такива обекти наброя-
ва няколко хиляди.

Откриването на един почти абсолютен двойник 
на Земята сред толкова малка за астрономическите 
мащаби бройка означава, че само в нашата галакти-
ка вероятно има хиляди обекти, подобни на нашата 
планета. Което прави Космоса едно много по-вълну-
ващо място за изследване и поставя с още по-голяма 
сила въпроса, известен като „Парадокс на Ферми“: 
ако има толкова много възможности за възникване 
на извънземен живот, тогава ... къде са всички?

Äà ñå çàïîçíàåì
Kepler-452b най-вероятно представлява ка-

мениста планета, която обикаля около звездата 
Kepler-452 от клас G. И двете дължат името си на 
орбиталния телескоп Kepler на NASA, който беше 
изведен в околоземна орбита през пролетта на 
2009 г. специално с цел да търси екстрасоларни 
планети. Именно той е открил повечето от познати-
те ни такива обекти в Космоса.

Kepler-452b прави една обиколка около своята 
звезда за 385 земни дни. Освен това тя е около 60%  
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по-голяма от Земята и вероятно е около пет пъти по-масивна от нея. 
Според предварителните изчисления на астрономите гравитацията 
там е около два пъти колкото нашата, а повърхността е осеяна с 
активни вулкани. Облаците вероятно са разредени, позволявайки 
по-голямата част от повърхността да се вижда от Космоса. Самата 
звезда Kepler-452 има почти същата температура и маса като наше-
то Слънце и е от същия звезден клас. Тя е на възраст около шест 
милиарда години, което означава, че е с около милиард и половина 
години по-стара и изпраща към Kepler-452b с 10% повече енер-
гия в сравнение с него.

Äàëå÷å, äàëå÷å
Макар и откритието на земния двойник да има огромно 

значение от теоретична гледна точка, то не би могло да 
ни донесе никакви практически ползи поне в обозри-
мото бъдеще на астронавтиката. Това е така, защото 
планетата се намира на цели 1400 светлинни годи-
ни от Земята, което означава, че дори светлината, 
пътуваща със скорост от близо 300 000 км/сек, 
изминава разстоянието за цели 1400 години. За 
сравнение на най-бързото превозно средство, 
създадено до момента от човешка ръка – кос-
мическия кораб New Horizons, който се движи 
с около 59 000 км/час, ще са му необходими 
около 26 милиона години, за да се добере до 
планетата близнак.

Или с други думи – освен ако в бъдеще чо-
вечеството не изобрети концептуално ново 
средство за придвижване, противоречащо на 
познатите ни закони на физиката, шансът да 
изпратим пилотирана мисия до Kepler-452b е 
нищожен. Дори и да се опитаме просто да из-
пратим оптично съобщение, летящо със ско-
ростта на светлината, и ако допуснем, че там 
ще има кой да го приеме и да отговори, този 
отговор ще пристигне на Земята след 2800 го-
дини.

А е много възможно тогава цивилизацията 
ни да не съществува или просто никой да не си 
спомня за опитите на днешното човечество да се 
свърже с други светове.

Или с други думи, откриването на първата пла-
нета близнак на Земята постави пред широката об-
щественост добре известния на астрономите проблем 
с огромните разстояния в Космоса. Макар и за мнозина 
тази тема да не е належаща във време на икономически 
турболенции, политически кризи и екологични предизвика-
телства, тя има своето значение за бъдещето на човечество-
то, в контекста на нашите първи стъпки като космическа циви-
лизация. Защото ако днес ние не сме усвоили дори собствената 
си звездна система, то с увеличаването на държавите със собст-
вени космически програми и с развитието на частните космически 
полети е много възможно към края на века това вече да се е случи-
ло. А дотогава не е изключено също и да знаем за съществуването 
на други двойници на Земята, намиращи се много по-близо до нас. 
Най-близката звезда до Слънчевата система – Проксима Центавър 
– е „едва“ на 4 светлинни години, което е значително по-малко от 
Kepler 452b, и ако около нея или около някое от другите намиращи 
се в близост светила открием подходяща планета за живот, бихме 
могли да помислим по-сериозно как да достигнем до там. È
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Ç
а първа година в София се организира сед-
мица на модата - Sofi a Fashion Week 2015 
(SFW). По време на събитието ще бъдат 
представени дизайнерските и модни реше-
ния на млади и наложили се дизайнери и 

модни марки в България. Проектът е вдъхновен от 
световните седмици на модата, които се развиват с 
изключителен успех в цял свят.

Първото издание на Sofi a Fashion Week ще се 
проведе на територията на хотел „Маринела“ от 17 
до 19 септември. Събитието е с продължителност 
от три дни, съчетано със световните модни уик-
енди.

Първата вечер е предназначена за представя-
не на световни марки и дизайнери с представи-
телства в България. Водещи на събитието ще 
бъдат топмоделът Цвети Разложка и български-
ят телевизионен водещ и певец Драгомир Дра-
ганов.

По време на втората вечер ще бъдат пока-
зани дизайнери и модни марки от България. 

Cñòîëèöà 
íà ìîäàòà

Модели: Лилияна 
Станаилова в рокля 

Cliche и Радослав Куцев 
в костюм Desizo Monni
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Третата вечер е Haute Couture - галавечерта, 
в която се представя висшата мода от топ-
дизайнери и висок клас марки от Бълга-
рия и Европа. Водещи на вечерта ще 
бъдат певицата Боряна Баташова и 
актьорът Дарин Ангелов. 

Константина Живова и Павел 
Владимиров ще водят на живо от 
червения килим.

Sofi a Fashion Week 2015 ще събере на 
едно място известни личности от модния 
и бизнес елит на страната. Ще има и шо-
урум с коктейл по модела на световните 
издания в Ню Йорк, Париж и Милано. 

В последната заключителна вечер учас-
тие ще вземат български и световни моде-
ли, както и известни имена от света на мод-
ната, музикалната и филмовата индустрия. 
Водещи на вечерта ще бъдат „Мис България 
2006“ Славена Вътова и журналистът Емил 
Кирилов. Модното изложение ще бъде закри-
то с колекция на световен моден дизайнер.

Лице на първото издание на Sofi a Fashion 
Week 2015 e топмоделът Ивайла Бакалова. Тя 
ще бъде и лицето на няколко от световните мар-
ки дизайнери, които ще гостуват на модното из-
дание. 

Сред българските дизайнери, които ще пред-
ставят колекциите си на Sofi a Fashion Week 2015, 
са Enigma Fashion Boutique, M'SUIT, Модна къща 
„Агресор“, Златка Райкова, Стоян Радичев, Ан 
Джи, Яна Конжагюлова, Ива Атанасова и други. 
Ще присъстват и световни дизайнери, сред които 
Нина Ношдал, Никол Кост и други. È

Ñòàéëèíã: Àíòîí Óçóíîâ
Ôîòîãðàô: Èâàí Éîðäàíîâ

Ãðèì: Àíòîí Óçóíîâ
Êîñà: Ó÷èëèùå ïî ôðèçüîðñòâî 

L'Oreal Áúëãàðèÿ

Модели: 
Ивайла 
Бакалова в 
рокля Cliche 
и Петър 
Кременски в 
костюм на 
M Suite
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ÌÓÇÈÊÀÍÒÚÒ ÌÈËÅÍ ÊÈÐÎÂ 
ÑÚÑ ÑÂÎß ÎÐÊÅÑÒÚÐ ÌÅÇÅ 
Â ËÎÑ ÀÍÄÆÅËÈÑ ÈÇÄÀÄÅ 
ÀËÁÓÌ, ÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍ ×ÐÅÇ 
ÏËÀÒÔÎÐÌÀÒÀ ÇÀ ÑÏÎÄÅËÅÍÎ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍÅ INDIEGOGO

МИРИС МИРИС 
íà áúëãàðñêîíà áúëãàðñêî

Ãðóïàòà, êîÿòî ðúêîâîäè, ñå êàçâà îðêåñòúð ÌÅÇÅ. Ôèðìàòà ñè å íàðåêúë “Ëþòà ðàêèÿ ìþçèê”. 
Ñåëñêè ôúíê å ñòèëúò, êîéòî å ñúçäàë. Ëè÷íî ñå å óáåäèë, ÷å ïëàòôîðìèòå çà ñïîäåëåíî ôèíàí-
ñèðàíå ìîæå äà ñà îò ïîëçà è çà ìóçèêàíòèòå. Æèâåå â öåíòúðà  íà ìóçèêàëíàòà èíäóñòðèÿ - Ëîñ 
Àíäæåëèñ, à ìóçèêàòà ìó ìèðèøå íà áúëãàðñêî. Ïðåäñòàâÿìå âè ìóçèêàíòà Ìèëåí Êèðîâ. Òîé 
áåøå ïðåç àâãóñò â Áúëãàðèÿ, çà äà ïðåäñòàâè ñâîÿ âòîðè àëáóì.

Á
алканската музика е на ред да дос-
тигне високи нива на популярност в 
света след големия интерес, който в 
изминалите десетилетия предизвика-
ха индийската, африканската и лати-

но музиката. Българските ритми се приемат 
добре на Запад и дали нашият фолклор ще е  
следващата вълна, която ще залее музикалния 
свят, зависи от българските музиканти, които 
го интерпретират и популяризират. Принос към 
това може да имат и българи, които живеят и 
работят в чужбина. За тях българският фолк-
лор е идентичност, която ги отличава, твърди 
музикантът Милен Киров. Според него все по-
вече стават чужденците, пленени от българска-
та народна музика, която покорява със своите 
неравноделни размери. Те започват не просто 
да се интересуват от нея, но и да я изучават и Милен Киров

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà
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да я популяризират. 

Êîðåíè
Милен Киров израства в Пловдив  в среда на 

фолклорната музика, тъй като родителите му пре-
подават и свирят. Баща му, професор д-р Тодор Ки-
ров, е уважаван български етномузиколог, компози-
тор и учен, той е ръководител катедра „Музикален 
фолклор“ в Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство. Майка му Величка Ивано-
ва е тамбуристка и певица, тя също е преподавател 
по музика. Брат му Пламен Киров е барабанист в 
Лос Анджелис, Калифорния. 

Ïúò
Милен започва да свири на пиано, когато е едва 

на четири години. Завършва Националното учили-
ще за музикално и танцово изкуство „Добрин Пе-
тков“ в Пловдив и постъпва в Академията за му-
зикално, танцово и изобразително изкуство. През 
1998 г. продължава в университета на Невада в Лас 
Вегас и завършва бакалавърска степен по пиано от 
Калифорнийския институт по изкуствата. Получава 
магистърска степен по музика от Калифорнийския 
държавен университет - Нортридж, а през 2012 г. в 
Калифорнийския институт по изкуствата защитава 
докторска дисертация, посветена на българските 
неравноделни размери. Преподава в четири висши 
училища - университета Чапман, Калифорнийския 
държавен университет - Нортридж, Академията 
Колбърн и Лос Анджелис Вали Колеж.

Ìå÷òè
Като тийнейджър Милен започнал да се интере-

сува от блус и джаз и да свири в различни групи. 
Решил, че иска да отиде в Америка, за да се научи 
от най-добрите. Не за да се конкурира с тези музи-
канти, а за да свири с тях и да бъде част от тази 
култура. Отива в Лос Анджелис, който е център на 
музикалната индустрия. Мечтата му била да свири 
с най-добрите музиканти: „За мен винаги е била ин-
тересна не крайната цел, а самият път на учене, на 
развитие, на създаване и експериментиране. Аз съм 
щастлив човек, защото живея мечтата си и правя 
музика, която искам“, казва Милен Киров. Сега на-
мерението му е да подготви нов албум, да напише 
оркестрова пиеса и да организира турне в Европа.

Ëèäåð
Оркестър МЕЗЕ започва като ансамбъл по бал-

кански джаз в Калифорнийския институт по изку-
ствата, където Милен прави своя докторат и препо-
дава пиано и солфеж. Студентите проявяват силен 
интерес към него като музикант и искат отблизо да 
се запознаят с българския фолклор. Той предлага 
на ръководството на музикалния департамент да 
направи клас, който всъщност да е един ансамбъл. 
В него влизат 14 ентусиазирани студенти. Тази пър-
ва група е много успешна и изявите й срещат твър-
де силен отклик. Така Милен решава с най-добрите 
от тях да направи оркестър. В него включва брат 
си като барабанист и още няколко добри музиканти, 
които са бивши негови студенти, и така се появява 
оркестър МЕЗЕ. 

Музикалните качества на Милен Киров са вън от 
съмнение. Впечатлява фактът, че успява да накара 
девет музиканти от различни народности да свирят 
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и пеят български фолклор, макар и в преработен 
вид. Не може да остане незабелязана и българска-
та артикулация при извайването на фразата от ин-
струменталистите. Народната певица Любка Рон-
дова е лаконична в оценката за неговата музика: 
„Мирише на българско!“.

Íàøåíñêî
Музиката е веселяшка и името идва само – ме-

зето върви с добри приятели и пиене. Оркестър 
МЕЗЕ събира много фенове, като прави големи 
партита. На тях винаги има конкурс за най-добър 
танцьор и наградата обикновено е буркан с печени 
чушки или лютеница. За втория албум в състава на 
оркестъра почти няма промени, освен тромпетиста 
и тромбониста. За да има „по-пиперлив вкус и дъ-
хави подправки“, кани специални гости, сред които 
Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, проф. Тодор 
Киров и изтъкнатия соул певец Елис Хол. 

Íåçàâèñèìîñò
Събират средства за издаването на втория ал-

бум чрез платформата за споделено финансиране 
IndieGoGo. Тези средства дават тласък за издава-
нето му. Така те получават независимост като музи-
канти, въпреки че имат различни предложения да 
поверят цялата съдба на оркестър МЕЗЕ в ръце-
те на професионални музикални мениджъри. Това 
обаче не ги блазни. „Живеем в интересни времена. 
Apple music streaming вече е факт и това се очаква 
да е началото на края на iTunes. Отива се към або-
намент за музика, а по този начин артистите полу-
чават  все по-дребни трохи. Музикантите вече не 
може да живеят от записите си. Те трябва да раз-

читат само на концерти и турнета. Не е ясно как-
ва ще е следващата стъпка, но нещо трябва да се 
промени, за да може трудът да дава препитаване 
за изпълнителите. Цената да си независим е да се 
бориш с всички трудности, да мислиш как да поста-
виш своето изкуство, как  да го популяризираш и 
как да привличаш нови фенове, за да живееш от 
това изкуство“, обяснява Милен Киров. 

Êîíêóðåíöèÿ
Музикант къща не храни, гласи българската пого-

ворка. Днес според Милен Киров повечето музикан-
ти и композитори трудно свързват двата края чрез 
музиката си. Затова много от тях се обръщат към 
преподавателската дейност. Днес музиката е поле 
на ожесточена конкуренция и на него има и много 
случайни играчи, но действа естествен подбор на 
най-добрите и на онези, които имат добра пазарна 
ориентация.

×óé ñâîÿ ãëàñ
Милен Киров е на мнение, че българските му-

зиканти е добре да си отговорят на въпроса кой е 
техният оригинален глас в музиката, какви са ко-
рените им. Той не препоръчва да се пее на лош 
английски, тъй като това се продава само пред 
ограничена българска публика. От такава музика 
следа не остава, но всеки има право на свой избор. 
За да намерят успешна изява навън, е добре да 
открият уникалното в своя глас. Най-популярните 
музиканти извън пределите на страната са Теодо-
сий Спасов, „Мистерията на българските гласове“ 
и Иво Папазов. Всеки от тях представя по свой на-
чин българското. Милен Киров също. È

Милен Киров 
по свой начин 
представя 
българското
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бъдни мечтата за семейство! С този 
апел се обръща фондация „За Наши-
те Деца“ към всички представители на 
социално отговорния бизнес, както и с 
поканата да бъдат гости на шестото из-

дание на най-голямото й благотворително събитие 
Вечер на добродетелите. Превърналият се в запа-
зена марка формат ще се проведе на 6 октомври 
в уникалното пространство на Sofi a Event Center в 
Paradise Center, София. 

Патрон на Вечер на добродетелите 2015 е г-жа 
Кристалина Георгиева, която не за първи път под-
крепя инициативи на фондацията. Тази година тя 
избра да застане зад каузата всяко дете да живее 
в сигурна и подкрепяща семейна среда. Фондация 
„За Нашите Деца“ вярва, че семейството – биоло-
гично, приемно или осиновително – е най-
добрата среда за пълноценно развитие 
на потенциала и талантите на всяко дете. 
Раздялата води до трайни негативни по-
следици, които могат да бъдат намалени 
и дори избегнати, ако децата своевремен-
но бъдат настанявани в приемни семей-
ства, а не в социални институции.

Програмата на Вечер на добродетели-
те 2015 ще предложи на гостите на съ-
битието незабравими и вдъхновяващи 
изпълнения, лични предизвикателства и 
демонстрация на неограничените човеш-
ки възможности. Бизнес лидери, приемни 
родители и младежи, получили шанс за 
пълноценен живот в приемни семейства, 

заедно с техните известни артистични ментори, ще 
покажат творчески умения и способност да преми-
нат отвъд границите на обичайните си житейски 
роли. Събитието обещава и адреналин с благотво-
рително наддаване, водено от неповторимия Игор 
Марковски. На вниманието на гостите ще бъдат 
предложени уникални предмети на известни лич-
ности, картини и артефакти от различни точки по 
света. Всички набрани по време на Вечер на добро-
детелите средства ще бъдат предоставени за оси-
гуряването на специализирана и висококачествена 
приемна грижа за деца, които временно или посто-
янно са лишени от правото да живеят в родните си 
семейства. È

Повече за събитието и каузата 
четете на www.detebg.org

ВЕЧЕР НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ – ВЕЧЕР НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ – 
Ñáúäíè ìå÷òàòà çà ñåìåéñòâîÑáúäíè ìå÷òàòà çà ñåìåéñòâî
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Баясгалан Дашням в ролята 
на Брюнхилде от операта 

„Валкюра“ на Вагнер 
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åç ñúìíåíèå Áàÿñãàëàí Äàøíÿì å ñîëèñòêàòà ñ íàé-òðóäíîòî èìå â Ñîôèé-
ñêàòà îïåðà è áàëåò. Çàòîâà âñè÷êè ÿ íàðè÷àò Áàéñà. Ìîíãîëêàòà ñ íåïîâ-
òîðèì ãëàñ íÿìà êàê äà áúäå ñáúðêàíà. Áàéñà å ñðåä îíåçè ùàñòëèâöè, 
îòêðèëè ñâîåòî ïðèçâàíèå, è å îò õîðàòà, íàìåðèëè ñâîÿòà âòîðà ðîäèíà. 
Êîëåãèòå é òàêà ñà ñâèêíàëè ñ íåÿ, ÷å âå÷å ÿ ïðèåìàò êàòî áúëãàðêà.
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ÁÀßÑÃÀËÀÍ ÄÀØÍßÌ Å ÑÐÅÄ ÍÀÉ-ÊÎËÎÐÈÒÍÈÒÅ 
ÈÇÏÚËÍÈÒÅËÈ Â ÑÎÔÈÉÑÊÀÒÀ ÎÏÅÐÀ

Баясгалан Дашням е драматично сопрано и на 
сцената има невероятния късмет да играе все сил-
ни и борбени жени, сред които Турандот и лейди 
Макбет, Чо-Чо-Сан от „Мадам Бътерфлай“, дона 
Елвира от „Дон Жуан“, Абигайл от „Набуко“, Одабе-
ла от „Атила“. Самата тя от малка е възпитавана в 
сила, упоритост и дисциплина. Не жали енергия и 
време в стремежа да направи всяка роля съвърше-
на. И досега калява своя характер и трупа житейска 
мъдрост. „Животът е труден и пълен с изпитания, 
затова никога не се отказвай и не се отчайвай, за-
щото не знаеш колко малко може да те дели от ус-
пеха. Успехът избира хора със силен характер и с 
добър професионализъм“, казва Байса. 

Ïúò
Баясгалан Дашням е родена в Улан Батор. Баща 

й е лекар, но умира при злополука, а майка й е на-
родна певица. Дядо й е лама, но след революцията 
му забраняват да практикува. Традиция в семей-
ството е традициите да се спазват. Една от желез-
ните повели е била до училищна възраст децата да 
бъдат научени да се справят сами с всекидневието. 
Това е особено полезно за нея, когато напуска Мон-
голия и идва в България, където трябва сама да 
посреща всички трудности. Завършва Държавната 
музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в 
класа на проф. Константин Карапетров. От огромно 
значение за нейното вокално развитие е участието 
й в майсторския клас на Гена Димитрова. Тя става 
любима ученичка на голямата оперна прима и дори 
живее две години в дома й. През 2002 г. Баясгалан 
Дашням се присъединява към трупата на Софий-
ската опера. Притежава богат репертоар и гастро-
лира на много сцени у нас и по света.

Èçáîð
Оперното изкуство е най-доброто, което тя е мо-

гла да избере за себе си. В ученическа възраст оп-
итала и други неща, но нищо не я привлякло така 
силно. Като малка танцувала, пяла, свирила на 
мандолина. Когато завършила училище, решила да 
се насочи към операта. Получила добра оценка за 
своите дадености за оперен изпълнител и трябва-
ло да реши в Русия или в България да учи оперно 
майсторство. Избрала нашата страна заради до-
брата школа.

Ó÷èòåë
От своята именита учителка Гена Димитрова е 

научила много. От нея е запомнила, че един образ 
може да се приеме за изграден, след като поне 50 
пъти е игран на сцена. Сама се уверила, че с колко-
то повече режисьори се създава една роля, толкова 

по-богат става обра-
зът. Гена Димитрова й 
казвала: „Да знаеш, че 
цял живот ще робуваш 
на режисьорите и на 
диригентите. Но какво-
то искат те, това пра-
ви. Нямаш право да 
кажеш, че не можеш, 
че не искаш.“ Четири 
години й преподавала, 
но професионалното 
взаимодействие меж-
ду тях е било толкова 
сърдечно, че и днес 
Гена Димитрова е като 
виртуален учител за 
Байса.

Òåõíèêà
От Гена Димитрова научила още, че когато слу-

шаш най-красиви мелодии, гласове и звуци, мозъ-
кът попива, съхранява ги и  възпроизвежда тази 
красота. Затова, като учи нова партия, Байса търси 
хубави изпълнения, слуша ги многократно и следва 
нещата, които й въздействат. В главата й звучи гла-
сът на певицата, която най-много й допада, следва 
я и се получава. Нейната велика учителка й откри-
ла как да изработва всяка фраза и как да преодоля-
ва трудните места в различните партии. „Моженето 
е в техниката“, уверява Байса.

Ðàçâèòèå
През отминалия сезон в Софийската опера тя ус-

пешно пресъздаде една от любимите си героини - 
Аида от едноименната опера на Верди, и дебютира 
в ролята на Брангена в „Тристан и Изолда“. Благо-
дарна е на акад. Пламен Карталов, че й е дал въз-
можност да пее във Вагнерови опери и е доволна, 
че е съумяла без проблеми да настрои гласа си към 
спецификата на Вагнеровото пеене. Това за нея е 
сериозно постижение в кариерата й.

Óñòðåì
На своите ученици Байса се опитва да предаде 

чистотота на гласа и  добрата техника на виртуоз-
ното пеене, характерна за старата белканто школа. 
Но също като Гена Димитрова оставя всеки да на-
прави своя личен избор. Друг неин принцип още от 
дете е, че като започне нещо, трябва да го довърши 
докрай, и каквото и да прави, да го прави честно. 
Наградата за всички нейни усилия са страхотните 
аплаузи. Когато ги чуе, си казва, че наистина рабо-
тата не е останала недовършена. È

Баясгалан Дашням ще участва 
като Абигайл в „Набуко“ 
от Верди на сцената на 

Античния театър в Пловдив 
на 24 септември. 1
1
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Ìîíãîëñêà ПРИКАЗКА

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà       
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ЖИВОПИСНИ ЖИВОПИСНИ 

ФАНТАЗИИ ФАНТАЗИИ 

×óâàòå ëè øåïîòà íà âÿòúðà? Áëåñíà-
ëèÿ ñëúí÷åâ ëú÷? Áóðÿ ïðîëåòíà ëè èäå 
èëè òîïúë ëåòåí äúæä? - Òàêà ïî ïîå-
òè÷åí íà÷èí õóäîæíèêúò Õðèñòî Éîòîâ 
íè âúâåæäà â êàðòèíèòå íà ñâîÿòà äú-
ùåðÿ Àäåëèíà Éîòîâà. Îò òÿõ èçâèðàò 
ïëàíèíñêè ðó÷åè, ïðåêðàñíè åçåðà, 
ïîäâîäåí ñâÿò, àçèàòñêè ïåéçàæè. Îò 
òÿõ ëúõà ñïîêîéñòâèå, íî è âäúõíîâÿâà-
ùà öâåòíà åìîöèÿ.

ÏËÀÒÍÀÒÀ ÍÀ ÕÓÄÎÆÍÈ×ÊÀÒÀ 
ÀÄÅËÈÍÀ ÉÎÒÎÂÀ ÏÀËßÒ 
ÂÚÎÁÐÀÆÅÍÈÅÒÎ È ÍÈ 
ÏÐÅÍÀÑßÒ Â ÍÅÉÍÀÒÀ 
ÌÀÃÈ×ÅÑÊÀ ÐÅÀËÍÎÑÒ  

Аделина 
Йотова

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà
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От малка Аделина Йо-
това свиква с мириса на 
бои, а творческата атмос-
фера в ателието на баща 
й я омайва завинаги. За-
вършва художествено учи-
лище в София, а после и 
Националната художест-
вена академия, но баща й 
остава нейният най-голям 
учител и доверен приятел.

Âäúõíîâåíèå
За Аделина Йотова 

природата е неизчерпа-
ем източник на идеи, тя 
е истински спектакъл и 
всяко нейно кътче крие 
вълнуваща тайнственост 
и неочаквана радост от 
непознатото. Обича да 
пътува по света и у нас, 
защото това я зарежда с 
вдъхновение. Гмурка се в 
дълбоките води на океана 
и прави подводни снимки, 
но рисуването е нейната 
най-силна страст. От ек-
зотиката на видяното се 
раждат фантазийни пейза-

жи, които по своеобразен 
начин пресъздават кътче-
та на уникалната природа, 
пречупени през призмата 
на нейното въображение. 
От картините й лъха оп-
тимизъм, те създават до-
бро настроение и вдъхват 
сила.

Ïîâèê
Към изкуството тръгнах 

някак естествено, след-
вайки повика на своя жиз-
нен код. Рисувам с душата 
и ума си, без да подража-
вам на никого. За мен са 
важни композицията, цве-
тът и настроението, което 
влагам в творбите си. Като 
завърша платното, поня-
кога самата аз се изненад-
вам от резултата. Рисувам 
много, на изкуството пос-
вещавам всеки свободен 
миг - разказва авторката. 

Âñè÷êî çàïî÷íà îò íÿêúäå. È 
âîäè äî íÿêúäå. Íå áèâà äà 

ïîäöåíÿâàìå ïúòÿ

Ðàçáèðà ñå, âèíàãè èìà 
èçíåíàäè... Î÷àðîâàíèåòî 

å â î÷àêâàíåòî èì
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Ôèëîñîôèÿ
Спонтанна, амбици-

озна и вярна на своята 
представа за съвремен-
ност -  с това може би се 
доближаваме до образа 
на Адeлена Йотова като 
творец. Нейните усилия 
са насочени не да из-
разяват, а да внушават 
естетиката на днешния 
ден. Без скоростта на 
движението, а по-скоро 
с полъх, произведения-
та й ни въвеждат в неви-
дим диалог, който дълго 
ни вълнува. 

Винаги съм смятал, 
че най-трудно се рису-
ват взаимоотношения 
между пространство и 
време. Но някои автори 
стигат с лекота до тези 
убежни точки на своето 
творчество, казва за нея 
проф. Греди Асса.

Ìàãèÿ
Приказна, почти фан-

тастична живопис, в която 
повърхностният разказ е 
отстъпил място на дълбо-
ко преживяно и пластично 
осмислено пътешествие. 

Пътешествие, което 
започва от безкрайната 
любов на Аделина към 
рисуването, минава през 
щастливите й мигове пред 
платното и я води там, 
където реалността и фан-
тазиите се сливат, за да 
се роди онова магическо 
и необяснимо простран-
ство, даващо свобода на 
истински талантливите - е 
оценката на проф. Христо 
Харалампиев. 

За картините на Адели-
на Йотова казват, че па-
лят въображението. Те са 
един нов свят. È

Íåèçâåñòíîñòòà 
èçãëåæäà òúìíà, 

íî äîðè íå 
ïîäîçèðàìå 

êîëêî ñâåòëèíà 
ìîæå äà íè 

äîíåñå

Ïîíÿêîãà äóìèòå íå 
äîñòèãàò, çà äà îïèøàò 

ñåòèâíîòî. Åòî çàùî 
ãðàáâàì ÷åòêàòà 

Ñàìî èñòèíàòà 
âîäè äî õàðìîíèÿ
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Õèëÿäà è åäíà íîù Ханан ал-Шейх
Цена: 15 лева

Книгата е уникално издание, с което ще се потопите във вълшебството на араб-
ския свят благодарение на магическия език на Ханан ал-Шейх и вдъхновяващите 
илюстрации на Дамян Дамянов. Ханан ал-Шейх събира и адаптира деветнайсет кла-
сически приказки и ги преплита в една хипнотизираща колекция, богата на хумор, 
еротика, насилие и романтика, в която ще се изгубите и ще разберете, че любовта 
е по-важна от удоволствието, смелостта е по-значима от силата, а доброто винаги 
побеждава злото.

Òèìè Ïðîâàëà 3                                          Автор Стефан Пастис
Цена: 12,90 лева

Името му е Провала. Тими Провала. А детективската му агенция е на прага на това да 
покори целия свят. Несметни богатства! Невъобразима слава! Но съдбата продължава 
да го подлага на злокобни изпитания по пътя му към върха: за начало, изключване от 
училище за непристойно поведение. Обаче има ключ към разрешението на всеки про-
блем, включително лошите оценки – митичния, търсен от всички доклад „Чудо“ – най-
добрия доклад на всички времена, предаден преди години в час по биология, за който 
авторът е получил 6+++++… Според легендата ученикът, който го намери и препише, 
ще се превърне в любимец на всички учители. Но това е мръсна работа. По-добре е за 
вас да не знаете нищо. Само едно е сигурно: Тими Провала отново ще бъде победител!

Ðàçáîéíèöè                              Съставители: Джордж Р. Р. Мартин,
Носител на награда „Локус“ за 2015 г.  Гарднър Дозоа

Цена: 29 лева

В тази книга ще намерите 21 оригинални истории. Жанровете се преплитат и са 
много различни – фентъзи, фантастика, трилър, хумор и криминале. Самият Джор-
дж Мартин предлага чисто нова история от света на „Песен за огън и лед“, в която 
разказва за един от най-големите разбойници в историята на Вестерос. В антология-
та участват още Джилиан Флин, Джо Абъркромби, Нийл Геймън, Кери Вон, Патрик 
Ротфус, Скот Линч, Чери Прийст, Гарт Никс и Кони Уилис, както и други майстори на 
перото. Със сигурност ще се забавлявате, но внимавайте. На героите в „Разбойници“ 
не бива да се вярва твърде много. 

Íàñëåäíèöèòå                                                     Автор Пени Винченци
Цена: 19,99 лева

Търговска къща „Фаръл“ е домът на „Еликсир“, забележителния продукт за лице, 
който привлича жените като магнит към възхитителния магазин на Бъркли Аркейд 
още от 1953 г. Легендата Атина Фаръл си остава ключова фигура и във фирмата, и 
в кралството си на Бъркли Аркейд, а Флорънс Хамилтън работи за козметичните 
им продукти и се слави с изключителната си дискретност. Светът на козметиката, 
разбира се, се променя непрестанно и някога единствената по рода си търговска 
къща „Фаръл“ сега е в упадък, а верните клиенти са изкушени от по-модерни мар-
ки и продукти. Но ето че се появява Бианка Бейли, бизнес дама с неповторим усет, 
майка на три деца, жена, която винаги успява да постигне своето. Атина и Бианка 
започват битка за бъдещето на търговска къща „Фаръл“. Оказва се обаче, че мина-
лото разкрива опустошителни истории за амбиции, силни личности,страст и чуде-
са. Това е история, посветена на оцеляването… и на едно изключително наследство.

Íîâè êíèãè îò „Ñèåëà“
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азположен на Атлантическия океан в за-
падната част на Мароко, Казабланка е 
най-големият град, главно пристанище и 
щаб на Кралските военноморски сили на 

Мароко. Той  е един от най-важните икономически 
и финансови центрове в Африка, дом на централ-
ните офиси и производствените бази на водещите 
марокански и международни компании. Според пре-
брояването от 2012 г. населението на Казабланка е 
9 милиона души, 4 милиона от които в префектура 
Казабланка и около 5 милиона в района на Гранд 
Казабланка. 

Земите, на които днес се намира градът, са били 
обитавани от берберите още през IX в. Древното бер-
берско селище, наречено Анфа, било използвано от 
финикийците и римляните за пристанище, а по-къс-
но бива превърнато в пиратска база. Португалците 
разрушават Анфа през 1468 г., но се завръщат през 
1515 г. и основават тук град, наречен Каса Бранка 
(от португалски - бялата къща). След опустошително 
земетресение през 1755 г. градът бива изоставен, но 
през 1770 г. султан Мохамед бен Абдалах го постро-
ява отново. 

През XVIII в. тук се заселват испански и други ев-
ропейски търговци и му дават испанското име Casa 
Blanca. Не след дълго броят на французите в града 
започва значително да надвишава броя на останали-
те европейци и френският еквивалент на Казабланка 
- Maison Blanche, става толкова популярен, колкото и 
оригиналното испанско име. 

ÐÎÌÀÍÒÈÊÀÒÀ íà 
КАЗАБЛАНКА

àâòîð: Ïðåñëàâà Ãåîðãèåâà

ÊÀÒÅÄÐÀËÀÒÀ SACRЃ COEUR
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През юни 1907 г. французите правят опит да постро-
ят железница близо до пристанището, която обаче, 
оказва се, трябва да мине през овощна градина. Раз-
гневени, местните жители атакуват френските работ-
ници и това дава началото на ожесточени бунтове. За 
да бъде възстановен редът, тук биват изпратени френ-
ски войски, които за съжаление нанасят значителни 
щети на града. Така французите взимат контрол над 
Казабланка и започва процесът на френската колони-
зация, която бива формализирана чак през 1910 г. 

Именно по време на френския протекторат Каза-
бланка става главното пристанище на Мароко и от-
тогава до днес се радва на бърз и постоянен иконо-
мически растеж. Първият градоустройствен план на 
Казабланка е изготвен от френския архитект Хенри 
Прост, който поставя центъра на мястото, където се 
е намирал основният пазар на Анфа. Всички главни 
улици започват от тази точка и се движат на изток и 
юг. В изграждането на Казабланка фрeнската адми-
нистрация привлича най-видните френски архитекти, 
които го проектират от въздуха. Всъщност Казабланка 
е първият град в историята на света, чийто план е из-
готвен от аероплан. 

Известният холивудски филм „Казабланка“ от 1942 
г. подчертава именно колониалния статут на града 
и борбата за надмощие между големите европей-
ски сили. Борба, която се води при липса на каквото 
и да е отношение към местното население, видно и 
от изключително космополитния актьорски състав 
(американци, французи, германци, чехи и др.), който 

не включва нито един арабин.  По време на Втората 
световна война Казабланка е стратегическо пристани-
ще и домакин на историческата Конференция в Каза-
бланка през 1943 г., на която Чърчил и Рузвелт диску-
тират развитието на военните действия. През 1961 г. 
под патронажа на крал Мохамед V тук се провежда и  
друга ключова конференция, която поставя началото 
на Групата от Казабланка, включваща т.нар. „прогре-
сивни африкански държави“ - Египет, Гана, Мали, Ли-
бия и Мароко.

Мароко получава своята независимост на 2 март 
1956 г., и макар Рабат да е официалната столица на 
страната, Казабланка се превръща в икономическа и 
бизнес столица и известна туристическа дестинация, 
домакин на международни спортни и културни съби-
тия. 

В резултат на бързия икономически и търговски 
напредък на града и особено развитието на приста-
нищните дейности, повече от половината банкови 
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сделки и промишленото производство на страната се 
осъществяват именно тук. Сред основните отрасли 
на промишлеността са: текстил, електроника, кожени 
изделия, производство на консерви, бира, алкохолни 
и безалкохолни напитки. Риболовът също е важен 
фактор в местната икономика, защото широкият кон-
тинентален шелф осигурява добър улов на барбун, 
калкан, морски змиорки, раци, скариди и др.

Градът, построен в стил арт-деко, изобилства от 
сенчести аркади, улици, осеяни с палми, и разнообра-
зие от магазини. Ако се разходите по главния буле-
вард - „Мохамед V“, ще видите безброй орнаменти от 
ковано желязо и арабески, дело на изкусни майстори-
занаятчии.

Вдясно от булеварда ще откриете още едно но-
вореставрирано бижу в Казабланка - кино „Риалто“, 
където преди повече от половин век бива излъчена 
и прочутата лента „Казабланка“ с Хъмфри Богарт и 

Ингрид Бергман. Малко по-надолу се намира култови-
ят ресторант „Le Petit Poucet“, любимо място на Албер 
Камю, Едит Пиаф и Антоан дьо Сент-Екзюпери. От 
другата страна на улицата е разположен закритият па-
зар „Marché Central“ - едно от най-популярните места 
за обяд - построен в мавританско-френски стил. Мно-
жеството ресторантчета и кафенета сервират прясно 
изпечен хляб, гриловани зеленчуци, рибена чорба и 
винаги пресни морски дарове и риба на скара от ри-
барското пристанище на Казабланка, което се намира 
на един хвърлей разстояние.

На няколко метра от кея и пристанището ще види-
те древната морска стена, зад която се крие медина-
та – старата част на града, предхождаща френския 
протекторат. Това е лабиринт от тесни улички и бе-
лосани тухлени или каменни къщи, почти недокоснат 
през изминалия век и половина, чиято архитектура 
представлява микс от португалски и мавритански 
стил. 

KÂÀÐÒÀË “HABOUS”
ÊÀ

ÇÀ
ÁË

À
Í

ÊÀ



1
2

1

Множество сергийки със сезонни плодове и топъл 
чай, подправен с ароматна мента, разнообразие от 
занаятчийски дюкянчета, деца, играещи навън със 
собственоръчно направени обръчи, и старици, нака-
цали пред къщите, въоръжени с ветрила срещу жега-
та, ще ви предложат автентичния вкус, дух и традиция 
на Казабланка. Най-добрата входна точка за медина-
та е портата „Маракеш“ с часовниковата кула. 

В полукръг извън стените на медината е френс-
ката част на града. Улиците, започващи от площад 
„Мохамед V“, се пресичат от околовръстни пътища, 
достигащи до брега от двете страни на пристанището. 
Площад „Мохамед V“, разположен в близост до вхо-
да на старата медина, и площад „Обединени нации“ 
са бизнес центровете на града, където се намират 
множество банки, хотели и големи модерни магазини. 
По-далеч на юг, с изглед към градините на парка на 
Арабската лига, се намира катедралата „Sacré Coeur“. 
Проектирана от френския архитект Пол Търнън в нео-

готически стил и построена през 1930 г., катедралата 
на Казабланка е бивша действаща римо-католическа 
църква. От 1956 г. тя е преобразувана в културен цен-
тър, отворен за посетители.

Западно от парка, в посока към крайбрежието, са 
разположени жилищните квартали на Казабланка. Не-
малка част от населението живее в бедняшките райо-
ни в покрайнините на града, в паянтови конструкции, 
направени от цилиндрични блокове и ламарина, мно-
го от които не разполагат с течаща вода и канализа-
ция. Понастоящем правителството на Мароко работи 
в посока подобряване на инфраструктурата и  услови-
ята за живот в тези квартали. Кратка разходка ще ви 
отведе от медината до старата португалска крепост 
„La Sqala“, маркирана с големи железни оръдия, со-
чещи към морето. Днес крепостта служи като ресто-
рант, предлагащ изключително богата кухня от всички 
краища на Мароко. Зад него се намира внушителната 
марина на Казабланка, а на по-малко от миля наго-
ре по крайбрежието ще откриете джамията „Хасан II“, 
една от най-емблематичните забележителности на 
града. Разположена на самия океан, това е третата по 
големина джамия в света след тези в Мека и Медина. 
Тя е замислена от крал Хасан II, като всички жители 
на страната са били задължени да участват със сред-
ства в построяването й. Затова и днес милиони ма-
роканци гордо държат на показ в домовете си серти-
фикатите-разписки срещу парите, които са платили за 
изграждането й. Джамията е отворена за посетители, 
включително и немюсюлмани, с изключение на петък, 
когато е денят на голямата седмична молитва и тъл-
пите от вярващи достигат рекордни размери.

Малко по-нагоре по крайбрежния път се намира би-
рарията във френски стил, „Le Relais de Paris“, люби-

ÊÐÀÉÁÐÅÆÀÍÀÒÀ ÀËÅß CORNICHE 

ÌÅÄÈÍÀÒÀ ÍÀ ÊÀÇÀÁËÀÍÊÀ 
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мо място на заможните местни жители и известно със 
своята изискана морска кухня. Оттук започва районът, 
известен като Corniche – крайбрежна алея, осеяна с 
множество нощни клубове, ресторанти и кафенета, 
която свършва до пясъчните плажове на Казаблан-
ка. Най-доброто време за плажуване в Казабланка 
са летните месеци от юни до август, когато времето е 
горещо, слънчево и сухо. Тъй като водите на Атланти-
ка  - хладни и често бурни – не са най-добрата опция 
за плуване, по протежение на брега са разположени 
множество басейни. Клубовете по плажа предлагат 
дневни членства, а хотелите позволяват ползване на 
базите им срещу скромна такса. Оттук можете да ви-
дите и 45-метровия фар на Казабланка, който домини-
ра крайбрежните плажове от 1905 г. 

Друго емблематично място в Казабланка е идилич-
ният квартал „Habous“ (Новият град), известен със 

своите сенчести мавритански арки, малки площади, 
многобройни занаятчийски магазини и хладни камен-
ни алеи. Макар да създава усещането, че е тук от 
векове, тази част от града всъщност е построена по 
време на френската окупация, с цел да демонстрира 
мароканската хармония, така както е изглеждала тя в 
очите на европейците. Тук ще откриете и съдебната 
сграда на древния Паша на Казабланка, изградена в 
испано-мавритански стил, изцяло от мрамор и дърво, 
и разполагаща с цели 60 стаи.

Ако сте любители на антикварните стоки, в Казаблан-
ка ще намерите множество открити пазари и антиквар-
ни магазини, предлагащи богат избор на евтини антики 
– от рояли,  махагонови бюфети и огромни кристални 
полилеи до резбовани кристални чаши за шампанско, 
сребърни коктейлни шейкъри от 20-те години, ламари-
нени играчки, акордеони и самовари. От март до сеп-
тември Казабланка е домакин на няколко ежегодни 
фестивала, които изпълват града с музика и забавле-
ния и предлагат разнообразие от стилове – перкусии 
от дълбините на Сахара, бразилска самба, берберски 
народни танци, рок, рап, а дори и марокански пънк.

Казабланка е признат за най-космополитния сред 
мароканските градове,  богат на забавления в пър-
вокласни нощни клубове, луксозни маркови бутици, 
съвременна арт сцена, изобилни на стоки пазари, 
прекрасно реставрирана френска колониална архи-
тектура и добре запазена стара част. Един богат град, 
предлагащ много възможности за харчене на пари, в 
който за съжаление бедността съжителства наравно с 
лукса и разхищението. Казабланка  е дом на хора от 
всички региони на Мароко - от най-далечните точки на 
Сахара, бреговете на Средиземно море, както и от ви-
соките Атласки планини -  всички пренесли тук своите 
дух, кухня и обичаи. È
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