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Ïðèÿòíî ÷åòåíå!
ÍÅÂÅÍÀ ÌÈÐ×ÅÂÀ, ãëàâåí ðåäàêòîð

Òúæíà äåìîãðàôèÿ  
България е номер едно сред изчезващите страни. Демографският срив е един от може би най-фунда-

менталните проблеми, пред които сме изправени. Заради мрачните данни се правят прогнози, че и в 
следващите десетилетия страната ни ще трябва по-скоро да мисли за оцеляването и бедността, откол-
кото за сериозен икономически подем. Разбира се, ако не намери начин да обърне негативната тенден-
ция. Но и в този оптимистичен случай промените ще стават бавно, защото са свързани с човешкия жиз-
нен цикъл. Населението е застаряващо и в момента на 100 работещи се падат 78 пенсионери, като 
втората цифра ще расте за сметка на първата. Сред факторите е и глобализацията, която отвори грани-
ците и мнозина избраха да потърсят по-добър живот навън. Тези проблеми са причина и за друга нега-

тивна тенденция – липсата на квалифицирана работна ръка. За преустройство на образованието се говори от доста години, 
но доста малко е направено, а и в тази сфера ефектът идва след години. Друг аспект на демографската и кадровата криза 
са доходите. А също и добрият жизнен стандарт, качествените здравни и социални услуги, сигурността. И предприемачите, 
и специалистите в социалната сфера, които дебатират на страниците на „Икономика“ по наболелите въпроси, са категорич-
ни, че решението им изисква сериозни дългосрочни мерки, които вече са неотложни. 

На фона на тези тежки проблеми не липсват и положителни примери. Те винаги ще имат място на нашите страници, за-
щото поощряваме усилията на българските предприемачи за успешно развитие.
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Специалистът по микроелектромеханични сис-
теми д-р Цено Галчев е тринадесетият лауреат на 
президентската награда „Джон Атанасов“, присъж-
дана за постижения в областта на компютърните 
науки. Д-р Цено Галчев е доктор по електротех-
ника и електроника от Мичиганския университет 
в САЩ. Д-р Галчев създава микросистеми, които  
преобразуват кинетичната енергия около тях в 
електричество, което може да захранва електрон-
ни системи и схеми. Разработената технология е 
патентована и поставя световен рекорд за ефек-
тивност при преобразуването на нискочестотни 
вибрации. 
Носителите на грамоти „Джон Атанасов - учени-

ци и техните преподаватели“ за 2015 г. са Марин 
Шаламанов и неговият учител Петър Петров, как-
то и ученикът Виктор Кирилов и преподавателят 
Красимир Асенов, които т.г. спечелиха челни мес-
та в някои от най-трудните международни учени-
чески олимпиади в направленията информатика и 
информационни технологии.
Носител на грамотата „Джон Атанасов - първи 

стъпки в компютърните науки“ за 2015 г. е Хрис-
то Стоянов, студент първа година в Станфорд-
ския университет в САЩ. Той представя България 
в международното състезание Intel ISEF 2015 в 
категорията „Софтуерни системи“, а през 2014 г. 
влиза в топ 5 на писмени разработки на конкурса 
RSI. 
Носители на грамота на президента за проект с 

висок обществен принос са Георги Държанлиев и 

Станимир Ненов за създадената от тях платфор-
ма Pravatami.bg. Проектът е със заложена соци-
ална функция, като основната му цел е да фор-
мира и насърчи правната култура на читателите.

„Имаме млади учени на световно ниво и това 
ново поколение български учени е от изключител-
но значение за бъдещето на България. Те при-
тежават качествата да определят дневния ред в 
областта на компютърните технологии“, каза дър-
жавният глава Росен Плевнелиев при връчването 
на призовете. È

Започна регистрацията за участие в 
конкурса „Наградите на БАИТ„ за 2015 
г. за принос в развитието на информа-
ционните и комуникационните техно-
логии. Тя ще бъде отворена до 24.00 
ч. на 12 януари 2016 г. включително на 
http://bait-awards.bg/pages/Registration/. 
Това пето издание ще определи носителите на 

12-те награди в следните категории: Образова-
телна награда, Журналистическа награда /печат-

ни медии, радио и телевизия, интернет 
издания, блогъри/, Студентска награ-
да, Публична администрация /държав-
на и общинска/, Бизнес иновативност, 
Корпоративна и социална отговорност, 
STARTUP компания, E-business, Мобил-
ни решения, Развлекателен софтуер и 

Специална награда за значим принос.
Наградите ще бъдат връчени на официална це-

ремония в началото на февруари 2016 г. È

Д-Р ЦЕНО ГАЛЧЕВ С ПРИЗ „ДЖОН АТАНАСОВ“

НАБИРАТ КАНДИДАТУРИ ЗА „НАГРАДИТЕ НА БАИТ“ 2015
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БНБ обяви старта на конкурса си за сти-
пендианти за 2016 г. За период от 9 месе-
ца БНБ отпуска следните стипендии: две 
стипендии в размер на 500 лв. месечно 
за студенти редовно обучение, обучава-
щи се за придобиване на образователно-
квалификационна степен „магистър“; една 
стипендия в размер на 700 лв. месечно за 
лица, обучаващи се за придобиване на 
образователна и научна степен „доктор“ 
(докторант).
Документите на кандидатите се подават 

в срок от 1 до 30 ноември 2015 г. На интер-
нет страницата на БНБ e публикувана под-
робна информация за изискванията към 
кандидатите, необходимите документи за 
кандидатстване и възможните начини за 
тяхното подаване. Ежегодните стипендии 
са учредени от Управителния съвет на 
Централната банка през 2004 г. по случай 
125-годишния юбилей на Българската на-
родна банка. От 2004 г. до момента отпус-
натите стипендии са 26. È

17 предприемачи, 
които имат идея за 
социално или тради-
ционно предприятие, 
са избрани във финал-
ната фаза на конкурса за участие в програмата Rinker's 
Challenge 2.0. Те ще се борят за безвъзмездно стартъп 
финансиране на стойност до 20 000 лева.
За конкурса Rinker's Challenge 2.0 бяха подадени 96 

кандидатури. 
Сред одобрените 17 има проекти за изграждане на парк 

и луксозен дом за стари хора, за социално предприятие 
за незрящи, за ферма за детско и младежко образование, 
за осигуряване на покрив на бездомни хора, за пътуване 
до малко популярна дестинация с висок образователен 
потенциал, за занаятчийско училище за хлебарство и 
сладкарство и др.
Център „Ринкър“ за предприемачество и обучения към 

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ 
е основан през 2014 г. с финансовата подкрепа на Фон-
дация КАФ Америка. Мисията на Център „Ринкър“ е да 
подкрепя и развива духа на предприемачеството в Бъл-
гария. È

КОНКУРС НА БНБ ЗА 
СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2016 Г.

17 СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ НА 
ФИНАЛА НА RINKER'S CHALLENGE 2.0
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Äокато вчера си говорех-
ме как има недостиг на 
квалифицирани спе-
циалисти, днес вече 
проблемът ескали-

ра и просто няма кадри. Онзи 
ден търсехме таланти, утре 
ще се радваме някой да има 
желание да работи. Докато се 
водеха полемики как да се из-
гради по-тясна връзка между 
бизнеса и образованието и как 
да се въведе дуално обучение, 
дойде моментът, в който дори и да 
направим всичко това, проблемът 
няма да се реши. Младите 
криво-ляво избутват училище 
и бягат навън. 

Êúñîãëåäñòâî
Медиите отдавна алармират за 

всичко, което вече стана факт – бизнесът удари 
тавана на своите възможности за развитие в Бъл-
гария поради липса на квалифицирана работна 
ръка. И никой не бива да се изненадва, че мрачни-
те прогнози се реализираха. Сегашният резултат 
е закономерно следствие от имитацията на ре-
форми, съчетана с късогледа политика от мандат 
до мандат. 

Ситуацията е продукт на демографския срив, 
който става все по-катастрофален, а като приба-
вим и населението, което напуска България при 
отворените граници в глобалния свят, картината 
става още по-безлюдна. Липсват кадри за кой 
ли не бизнес. Работна ръка няма, а онези, които 
трайно са без работа, или не искат да работят, или 
са напълно негодни.

Ìîáèëíîñò
Разстоянията вече не са преграда и все пове-

че българи намират алтернатива за реализация 
на чужд пазар на труда. Това са хора както с мно-
го висока квалификация, така и с твърде нисък 
образователен ценз. За мнозина първи стимул 
да заминат беше невъзможността в България да 
намерят работа, която да им гарантира прили-
чен живот. А други пред мъчителното оцеляване 
с крайно ниски доходи предпочитат риска да оп-
итат своя късмет в чужбина. По тази причина все 
по-голямо значение придобиват емигрантските 
пари, които същите тези хора пращат, и тук с тях 
преживява част от населението, което остава 

при своя корен.

Íàêúäå äóõà âÿòúðúò
И ако още има илюзии, че с леко покачване 

на доходите проблемът ще се реши, забравете! 
Хората вече се интересуват не само от своята 
заплата, а и от средата. Те искат да имат добра 
инфраструктура, здравеопазване на ниво, качест-
вено образование за своите деца, ред и сигурност. 
И щом тук не ги намират, ги получават другаде. 
Българските работодатели се конкурират със за-
падния бизнес за привличането на добрите кадри. 
Ето защо дори да опитаме да настроим образо-
ванието към днешните нужди на бизнеса, то утре 
съвсем няма гаранции, че тези млади хора ще се 
влеят в българския пазар на труда. И сега елитни-
те гимназии са фабрика за „изтичане на мозъци“. 
Така, докато си правим експерименти с ползите 
от „пръстов отпечатък в здравеопазването“ и „да-
нък върху вредните храни“, може да се окаже, че 
безнадеждно сме закъснели за най-належащите 
реформи, които не са търпели отлагане. 

Áèçíåñ êîìïàñ
Но както работната ръка, която неведнъж стана 

излишна в сложните икономически турбуленции, 
си намира реализация някъде другаде, така и биз-
несът не може да чака държавната администра-
ция някой ден да  вземе мерки за овладяване на 
демографския срив и да реши въпроса за кадрите 
чрез „зелени“, „сини“  или някакъв друг вид кар-
ти, които да позволяват на специалисти от трети 
страни да имат право на работа у нас. Предприе-

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà
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мачите все още търсят вътрешни кадрови ресурси 
и процесът за тях става все по-мъчителен. Някои 
мислят и за роботизация вместо живия човешки 
труд. Но българският бизнес също е част от гло-
балния свят и той се стреми към нормална среда 
за работа, високи маржове и по-големи печалби. 
Ако тук не ги намира, отива там, където са налич-
ни. Чуждестранните инвеститори от години ни по-
казват жълт картон, но в България продължаваме 
да се правим, че не забелязваме да има такъв сиг-
нал. Намираме извинения с кризата, коята не била 
свършила. Но тя тепърва ще се задълбочава за-
ради отказа да се заемем с истинските проблеми. 

Çà êîãî áèå êàìáàíàòà
Политиците продължават по инерция да гово-

рят за евтината работна ръка и за плоския данък 
като конкурентно предимство, без дори в детайли 
да анализират защо даже и бежанците заобикалят 
България. 
Сигурно бихме могли да привличаме работна 

ръка от чужбина. Сигурно и бежанци биха могли 
трайно да се установят тук. А може и хора от За-
падна Европа да дойдат да опитат вкуса на живота 
в България. Но преди да търсим реален замести-
тел на българската работна ръка, първо трябва да 
си отговорим на въпроса защо българите вече не 
искат да работят в България. È

ÕÎÐÀÒÀ ÂÅ×Å ÑÅ ÈÍÒÅÐÅÑÓÂÀÒ 
ÍÅ ÑÀÌÎ ÎÒ ÑÂÎßÒÀ ÇÀÏËÀÒÀ, 

À È ÎÒ ÑÐÅÄÀÒÀ. ÒÅ ÈÑÊÀÒ ÄÀ 
ÈÌÀÒ ÄÎÁÐÀ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, 

ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅ ÍÀ ÍÈÂÎ, 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÇÀ 

ÑÂÎÈÒÅ ÄÅÖÀ, ÐÅÄ È ÑÈÃÓÐÍÎÑÒ

1
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- Господин Донев, какви са най-сериозните проблеми на пазара на 
труда у нас?

- Сред основните предизвикателства са младежката безработица и 
активизирането на т.нар. неактивни млади, които са на възраст между 
18 и 29 години, трайно безработните и безработните в предпенсионна 
възраст, за които в момента разработваме специални мерки, чрез кои-
то да стимулираме бизнесът да наема такива хора.

- Каква към момента е безработицата у нас и какъв е процентът 
на трайно безработните?

- За шести пореден месец регистрираната безработица в страната 
продължава да  намалява. По данни на Агенцията по заетостта в мо-
мента безработицата е 9,2%. За сравнение, средната безработица в 
ЕС за месец август е 9,5%. Най-важното е, че продължава тенденцията 
за подобряване на пазара на труда, която се изразява в по-големия 
брой заявени работни места в бюрата по труда и постъпилите на рабо-
та безработни в реалната икономика. Имаме над 40 000 новоразкрити 
работни места през 2015 г., което е добрата новина. Продължаваме с 
усилията чрез разкриване на нови работни места и чрез механизми за 
насърчаване на икономиката в по-слабо развитите региони да стиму-
лираме пазара на труда. 

- Бизнесът констатира, че безработицата е висока, а все по-
трудно се намират подходящите кадри? Защо се получава това раз-
минаване?

- Това разминаване е характерно не само за българската икономи-
ка, а и за редица развити европейски икономики. Една от причините 
е липсата на съответствие между образованието, квалификацията и 
опита на търсещите работа и търсенето на работодателите. Размина-
ването се дължи на факта, че икономическото развитие и развитието 
на технологиите е много по-динамично от развитието на системите на 
образование и обучение. Точно тук идват мерките, които разработваме 
в министерството, които са насочени към предоставяне на възможност 
за квалификация и преквалификация на търсещите работа. Много ва-
жна стъпка в посока сближаване между търсенето и предлагането е 
стартиралата в пилотни проекти т. нар. „дуална система на обучение“, 
при която в специализирани училища се дава възможност на ученици 
от гимназиален клас да работят, докато учат. 

- Кои са най-търсените кадри чрез бюрата по труда? 
- През първите девет месеца на 2015 г. от реалната икономика в бю-

рата по труда са обявени около 147 000 свободни работни места, с поч-
ти 11 000 (8%) повече от същия период на 2014 г. Данните по професии 
показват запазване на наблюдаваното през предходните години при-
оритетно търсене на работници в текстилната промишленост в това 
число шивачи, машинни оператори в шивашкото и текстилното произ-
водство и други (близо 10 870 места). Традиционен е високият интерес 
към преподаватели в начални, основни, средни и професионални учи-
лища, във ВУЗ и други преподаватели (над 10 430 места). Значителен 
е броят на заявените места за работници в селското, горското и риб-
ното стопанство, за градинари и растениевъди, за животновъди (почти 
8530 места). Задържа се голямо търсене на продавачи в магазини, на 
сергии, помощници в търговията и продажбите – (6440 места). Голямо 
предлагане на работни места има за персонал в хотели и ресторан-
ти – сервитьори и бармани (близо 6980 места), готвачи (4840 места), 
помощници при приготвянето на храни (над 2700 места), работници по 

ÌÎÁÈËÍÎÑÒÒÀ 
È ÄÂÈÆÅÍÈÅÒÎ 
ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈ Â 
ÐÀÌÊÈÒÅ ÍÀ 
ÅÑ Ñ ÖÅË 
ÐÀÁÎÒÀ Å ÔÀÊÒ, 
ÍÎ ÍÅ ÁÈÂÀ ÄÀ ÑÅ 
ÏËÀØÈÌ ÎÒ ÒÎÂÀ

Ãúëúá Äîíåâ å çàì.-ìè-
íèñòúð íà òðóäà è ñî-
öèàëíàòà ïîëèòèêà. Èìà 
äúëãîãîäèøíà ïðàêòèêà 
â ñôåðàòà íà òðóäà è 
ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà - 
ðàáîòèë å â Íàöèîíàëíèÿ 
èíñòèòóò çà ïîìèðåíèå 
è àðáèòðàæ, Ôîíä “Óñ-
ëîâèÿ íà òðóä", ÷ëåí è 
ïðåäñåäàòåë íà Íàäçîð-
íèÿ ñúâåò íà ÍÎÈ, ãëàâåí 
ñåêðåòàð è äèðåêòîð 
íà äèðåêöèÿ â ÌÒÑÏ. Â 
ïåðèîäà 2009-2014 ã. å 
çàì.-ïðåäñåäàòåë íà ÄÀ 
“Äúðæàâåí ðåçåðâ è âî-
åííîâðåìåííè çàïàñè”.

Ãúëúá Äîíåâ:

Ìèò å, ÷å â Áúëãàðèÿ 
НЯМА РАБОТА
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производство на храни и сродни на тях (близо 2200 
места). Мит е, че в България няма работа. Има ра-
бота, но няма обучени кадри за много от дейности-
те. Данните, които всяка година Министерството на 
труда изнася под формата на прогнози за търсенето 
на пазара на труда, не са безполезна статистика. Те 
показват какво ще се търси утре. Много е важно все-
ки млад човек да прави информиран избор, преди да 
избере на коя професия да посвети живота си. 

- По темата за бежанците много се шуми. Но 
търсят и намират ли те работа чрез структури-
те на Агенцията по заетостта? 

- В бюрата по труда се предлага работа и обучение 
по езици на бежанци. Но  бежанци, които имат при-
добит статут на такива. Въпросът е, че към момен-
та интересът им към оставане в България е много 
малък и съответно – много малко са тези, които са 
се възползвали от възможностите, които държавата 
предлага за своеобразно интегриране и пълноценен 
живот. На бежанците, които очакваме да дойдат в ре-
зултат на новите европейски решения, ще им бъде 
предоставена възможността за научаване на език и 
за започване на работа. 

- Смятате ли, че бежанците са работна сила, 
която може да има съществен принос към българ-
ския пазар на труда?

- Такова е схващането на големите западноевро-
пейски държави. Ние също е добре да гледаме на 
тях и по този начин. Много от тези хора имат про-
фесии и са били специалисти в родните си места. 
Имаме механизъм за валидиране на образователни 
документи, така че не е проблем след определе-
ни изпити или други необходими процедури, в това 
число стажуване, всички, които са били лекари или 
инженери, да бъдат такива и в България. У нас има 
нужда от кадри за изпълнение на дейности, за които 
не се изисква висше образование. Именно за голяма 
част от тях бихме могли да подготвяме бежанци, кои-
то да започнат да работят час по-скоро. Целият този 
процес би бил още по-ефективен, ако в него участват 

и социалните партньори. 

- Агенцията по заетостта предлага възмож-
ности за намиране на работа в чужбина. Как влияе 
това на българската икономика?

- Мобилността и движението на европейски граж-
дани в рамките на ЕС с цел работа е факт. Не бива 
да се плашим от това или да заклеймяваме тези 
процеси. Всеки трябва да има възможност да работи 
там, където иска. Неслучайно е изградена система-
та EURES за набиране на кандидати за работа във 
всички страни от Евросъюза. Това е най-посещава-
ният сайт в ЕС за миналата година. Агенцията по за-
етостта е част от тази система. Офертите за работа 
в чужбина са възможна алтернатива за безработните 
лица. Предлага се сезонна заетост в селското стопан-
ство в периода март - юни за хора без образование и 
квалификация, както и без познания по чужди езици. 
Търсят се специалисти за сезонна или продължи-
телна заетост със средно специално или по-високо 
образование. На безработните без образование и 
квалификация, които в страната трудно намират ра-
бота през зимата и ранната пролет, се осигурява въз-
можност за получаване на добри доходи. За втората 
група опитът, натрупан в чужбина, е от полза както за 
конкретните лица, така и за българския бизнес, който 
впоследствие ги наема.

 
- Как да се реши проблемът с недостига на ка-

дри?
- Съществен принос за подобряване на съответ-

ствието между търсени и предлагани знания и уме-
ния имат дейностите по прогнозиране на пазара на 
труда. МТСП от миналата година разработва крат-
косрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за 
търсенето и предлагането на труд. Резултатите от 
тях се използват както за организиране и предос-
тавяне на обучение на възрастни, така и при опре-
делянето на потребностите от специалисти с висше 
образование и планирането на приема във висшите 
училища от Министерството на образованието и на-
уката. È
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- Госпожо Василева, какви са основните проблеми с кадрите в 
България?

- Траен проблем в България е разминаването между търсене и 
предлагане. Това не е само български синдром, но у нас все по-сил-
но се усеща негативният ефект на демографската криза. Имаме зас-
таряващо население и малка част млади хора. Топим се с почти 5 
човека на час. Същевременно много малко хора идват в България с 
идеята трайно да се установят тук. Маркетингът ни куца и не успя-
ваме да представим пред света, че имаме ниски данъци, че имаме 
много други предимства и че би било добре хора от Европа например 
да дойдат да работят у нас.

- Какво ще спечелят от това?
- Тук 1000 евро имат много по-голяма покупателна сила от 1000 

евро там.

- Но тук те няма да получават същата заплата, каквато взе-
мат в страната си?

- В аутсорсинг индустрията може да дойдат хора, които благодаре-
ние на това, че са носители на своя западен език, тук ще си осигурят 
по-добро качество на живот. При по-ниските данъци, след облагане, в 
джоба на работещия остават повече пари, а и цените тук са по-ниски, 
отколкото в Западна Европа. Но чужденците дори не подозират за 
тази възможност. Като цяло може да заключим, че на пазара на труда 
съществува дисбаланс. Има хора с качества и умения, които не се 
търсят от работодателите, и те са безработни. Има и специалисти, 
които са в недостиг на пазара. Образователната система не успява 
да ги произвежда в нужното количество и с необходимото качество. 
Но не е виновна само образователната система, ние не можем и фи-
зически да ги „произведем“.

- Бизнесът е в динамика, как да има предварителна яснота какви 
специалисти ще му трябват?

- Задъхваме се точно в прехода между училището и работата. Той 
става все по-труден, защото младата генерация има своите осо-
бености. Чудя се какво ще прави новото поколение, ако изведнъж 
спре токът в целия свят. Те стават безпомощни, когато батерията на 
телефона им свърши. Не са устойчиви на турбуленции. В момента 
промяната е постоянна. Наблюдава се революция на работното мяс-
то, която идва чрез технологиите. Има нов начин на възприятие, има 
трансформация в начина, по който се върши всяка работа. Затова 
различните поколения може взаимно да се допълват на работното 
място и да се намират най-добрите решения. Проблемът има някол-
ко пласта. Първият е образованието. Крайно време е да се изгради 
мостът между бизнеса и образованието и по него да минат всички, 
които търсят работа, независимо от възрастта им. Второ, работода-
телите като страна в този процес също са назад в разбиранията и 
очакванията си към хората, от които се нуждаят. Те все още вярват, 
че за техните отворени позиции има опашка от хора, че ако не днес, 
то утре ще открият най-точния кандидат. Това невинаги се случва, да 
не кажа, че вече въобще не се случва. Затова трябва работодатели-
те да откриват кандидатите с подходящи „меки“ умения, които имат 
готовност и дисциплина да работят. „Твърдите“ умения ще трябва да 
се надградят.

ÙÎÌ ÈÌÀ ÍÅÄÎÑÒÈÃ 
ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈ, 
ÍÅÊÀ ÄÀ ÃÈ ÂÇÅÌÅÌ 
ÎÒ ×ÓÆÁÈÍÀ

Íàäÿ Âàñèëåâà å óï-
ðàâëÿâàù äèðåêòîð íà 
ìåæäóíàðîäíàòà êîìïà-
íèÿ çà ïîäáîð íà êàäðè 
“Ìåíïàóúð” çà Áúëãà-
ðèÿ, Ñúðáèÿ è Õúðâàòèÿ. 
Çàâúðøèëà å “Èêîíîìèêà 
íà òðóäà” è “Ìåæäóíà-
ðîäíè èêîíîìè÷åñêè 
îòíîøåíèÿ” â ÓÍÑÑ. Èìà 
ÌÂÀ äèïëîìà îò City 
University.

Íàäÿ Âàñèëåâà:

МАРКЕТИНГЪТ çà ïðåäèìñòâàòà 
íà ñòðàíàòà Е СЛАБ
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- Вече има наши работодатели, които откри-
ват производства в чужбина, и така решават 
проблема с липсата на кадри у нас. Те може по-
степенно да изнесат цялата си дейност…

- Може и това да се случи. Затова в момента 
може да се сложи акцент върху липсата на марке-
тинг на България като добра дестинация за рабо-
та и за живеене. Ако не направим това навреме, 
после може да е твърде късно. България може да 
се опразни. Работодателите трябва да осъзнаят, 
че много неща вече са се променили и те трябва 
да бъдат по-различни в подбора на хората. Да не 
търсят перфектния кандидат, а да вземат човека с 
блясък в очите, който е готов да се учи и да върши 
работата.

- Проблемът с работната ръка изглежда осъз-
нат, но според вас защо  няма адекватни мерки за 
неговото решаване?

- Всички искаме да видим решението. Когато 
през 2008 г. започна кризата, казах, че тя не е най-

страшното. По-страшна е демографската криза, 
която вече гръмна, без изобщо да я чуем. Пробле-
мът е комплексен, той не може да се реши бързо, 
но отнякъде трябва да се започне. Трябва да се 
изгради разумна стратегия, не в книга от 200 стра-
ници, платена от ЕС, а да набележим реалистични 
стъпки, които да следваме. Липсва целенасочената 
политика, която да осигури работна ръка от чужби-
на.

- Бежанците се насочват към богатите стра-
ни от  Европа. Добре ли е емигрантската вълна 
да заобикаля България? 

- Няма емигрантска вълна към нас, има само 
подпочвени води. В момента имаме болна и за-
дъхваща се икономика. Нужна е не само работна 
ръка, но и хора с възможности да купуват. Щом ни 
трябват специалисти, нека да ги вземем от трети 
страни. Въпрос на условия е те да дойдат. Нека 
не се залъгваме, че това ще остави българите без 
работа. В момента „Менпауър България“ предлага 

над 2300 отворени свободни позиции и не 
можем да ги запълним.

- Защо?
- Има разминаване между търсене и 

предлагане. Най-нископлатената работа 
е срещу 700 лв. месечно и пак не можем 
да намерим хора. Има проблем с при-
вличането на трайно безработни групи. 
Ромското население се чувства дискри-
минирано. Ситуацията е толкова сложна, 
че не виждам как в кратки срокове може 
да се направи пълна промяна. Трябва да 
се знае, че простият закон на търсенето 
и предлагането и оттам на еластичността 
на цената, не работи, щом става дума за 
пазар на труда. Когато една компания е 
дошла в България, тя си е направила биз-
нес план, основан на по-ниската цена на 
труда. Ако има дефицит на кадри и работ-
ната сила поскъпне, то този бизнес модел 
няма да проработи. Инвеститорите ще из-
несат бизнеса на друго място. 

- Границите са отворени. Хората 
също избират къде да работят…

- Несигурността ще е белег за всяка 
една икономика. È

ÏÐÅÄËÀÃÀÌÅ ÍÀÄ 2300 
ÎÒÂÎÐÅÍÈ ÑÂÎÁÎÄÍÈ 

ÏÎÇÈÖÈÈ È ÍÅ ÌÎÆÅÌ 
ÄÀ ÃÈ ÇÀÏÚËÍÈÌ
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- Господин Петров, във всички сфери у нас има недостиг на кадри. 
Защо се появи този глад?

- Светът се променя и за да може Европа да остава лидер, трябва да 
залага на все по-технологични производства. Ние сме част от този процес и 
трябват все по-квалифицирани кадри. Структурата на безработицата, коя-
то имаме, не предлага хора с такива умения.

- Бизнесът се развива и ножицата между търсене и предлагане още 
повече ще се разтваря…

- Решението е в квалификацията и преквалификацията на хората. Много 
години вече говорим за учене през целия живот, но практиката показва, че 
това трябва да се прилага. Това ще помогне на фирмите да са по-конку-
рентни.

- Доколко мисията на бизнеса трябва да е да идентифицира сравни-
телно подходящи хора и после да ги обучава и квалифицира?

- При липсата на кадри това вече се прави.

- Какви проблеми идентифицирате на пазара на труда?
- Има браншове, които намират квалифицирани кадри, като ги вземат 

от други фирми. Но това е нездравословно и е по-добре проблемът да се 
решава, като се канят хора от трети държави със „сини“ карти. Тъжно е, 
когато виждаш възможности за излаз на нови пазари, а не ти достигат хора.

- „Сините“ карти решение  ли са на проблема, или те носят други 
проблеми?

- Със сигурност те са временно решение. Дългосрочното решение е в 
страната да обучаваме и да квалифицираме хора. Трябва да стане мода 
трудовата сила да се развива. До момента твърде ограничен е броят на 
специалистите, наети по този начин. Процесът по наемането им трае около 
шест месеца.

- Какъв фактор на пазара на труда е нивото на работната заплата? 
Каква динамика се очертава?

- Бизнесът мисли по този въпрос. Пазарът на труда вече работи добре и 
когато има недостиг за определен вид специалисти, заплатите за този вид 
труд започват да растат. Наистина има много млади хора, които замина-
ват в чужбина, търсейки по-добър живот, но това решение не е свързано 
само с работната заплата и възможностите за развитие, а и с фактори като 
сигурност, образование, здравеопазване. Понякога е въпрос и на мода. Ра-
ботната заплата не може да реши всички проблеми, влияят и много други 
фактори.

- Смятате ли, че бежанците са работна сила, която бихме могли да 
интегрираме?

- В Германия са изчислили как направените за тях инвестиции ще им се 
върнат. Но, както по всичко личи, бежанците не искат да остават в Бълга-
рия. Въпрос на тяхно решение е дали трайно ще се установят тук и тогава 
ще търсим начини да ги интегрираме. Аз поне до момента не съм виждал 
българско изследване за нагласите им. Не се прави разлика между бежа-
нците и икономическите емигранти. Това са две групи, които пътуват заед-
но, но имат различна мотивация. Сред тях има хора, които биха оценили 
спокойствието в държавата.

- Бизнесът много говори за несъответствието между потребности-
те от кадри и образованието. Какво може да се направи?

- Процесът стартира, но той е бавен. Постига се сближаване между две-
те страни. Но този процес никога няма да завърши, тъй като и бизнесът е в 
постоянна динамика. È

ÏÀÇÀÐÚÒ ÍÀ ÒÐÓÄÀ ÑÅ 
ÐÀÇÂÈ È ÏÐÈ ÄÅÔÈÖÈÒ 
ÍÀ ÎÏÐÅÄÅËÅÍ ÂÈÄ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈ 
ÇÀÏËÀÒÈÒÅ ÇÀÏÎ×ÂÀÒ 
ÄÀ ÐÀÑÒÀÒ

Ñâåòëîçàð Ïåòðîâ å 
óïðàâèòåë íà êîìïàíèÿòà 
çà êîìïëåêñíè HR óñëóãè 
JobTiger è åäèí îò ñúçäà-
òåëèòå íà www.jobtiger.
bg - ïúðâèÿ ïðîôåñèî-
íàëåí ñàéò çà òúðñåíå è 
ïðåäëàãàíå íà ðàáîòà 
â Áúëãàðèÿ. Òîé å ÷ëåí 
íà íàñòîÿòåëñòâîòî íà 
Àìåðèêàíñêèÿ óíèâåð-
ñèòåò â Áúëãàðèÿ, ÷ëåí 
íà íàñòîÿòåëñòâîòî íà 
Ôîíäàöèÿ íà áèçíåñà çà 
îáðàçîâàíèåòî è å ñðåä 
ñúçäàòåëèòå íà Êëóáà íà 
êîðïîðàòèâíèÿ äàðèòåë.

Ñâåòëîçàð Ïåòðîâ:

Íåäîñòèãúò íà êàäðè å 
СПИРАЧКА ЗА БИЗНЕСА
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- Господин Хира,  каква е големината на проблема с недостига 
на IT специалисти?

- Ръстът на IT индустрията се забавя именно от недостига на ка-
дри. България успя да се наложи не само като регионален, но и 
като световен лидер в предоставянето на високотехнологични ус-
луги и разработка на софтуер. Когато намерим хора, ние трябва 
да вложим допълнителни средства в тяхната квалификация. Това 
обучение също забавя процеса. Това време може да е от месец до 
половин година. 

- Как в HP намирате решение на тези трудности?
- Ние непрестанно инвестираме в нашите служители, като имаме 

и програми за новопостъпилите. Още в началото идентифицираме 
къде са пропуските и за всеки се прави индивидуален план за раз-
витие. Създадохме обучителен център и към всеки служител има 
специален подход. Обучението включва комбинация на „твърди“ и 
на „меки“ умения. По-голям проблем виждаме при „меките“ умения 
– как да се комуникира, как да се работи в екип, как времето да се 
управлява. На пръв поглед изглежда лесно, но в динамична среда 
тези фактори пречат сериозно на ефективността. Другата стъпка е 
работа с образованието. То изостава и бизнесът търси начини да 
компенсира. В сътрудничество сме с няколко висши учебни заведе-
ния. Там работим и с преподавателите и имаме съвместни проек-
ти. Отворени сме и към средното образование. Създаваме ролеви 
модели за учениците, за да ги привлечем към нашата индустрия, в 
която има различни видове професии и не всички са програмисти.

- Кризата с кадрите е във всички сектори. Срещате ли труд-
ности и с намирането на преподаватели за обучителния център?

- Да. Едно от направленията е работата с преподавателите. По-

ÐÀÁÎÒÈÌ ÑÚÑ ÑÐÅÄÍÈ 
È ÂÈÑØÈ Ó×ÈËÈÙÀ, 
ÇÀ ÄÀ ÏÐÈÂËÅ×ÅÌ 
ÊÀÄÐÈ ÊÚÌ ÍÀØÀÒÀ 
ÈÍÄÓÑÒÐÈß

Èðàâàí Õèðà å ãå-
íåðàëåí äèðåêòîð è 
ðúêîâîäèòåë íà íàïðàâ-
ëåíèåòî çà êîðïîðàòèâíè 
êëèåíòè íà “Õþëåò-Ïà-
êàðä” (HP) â Áúëãàðèÿ è 
íà “Õþëåò-Ïàêàðä Ãëî-
óáúë Äåëèâúðè Áúëãàðèÿ 
Öåíòúð”. Ðàáîòè â HP îò 
ñòúïâàíåòî íà êîìïàíè-
ÿòà â ñòðàíàòà ïðåç 1998 
ã., êàòî å çàåìàë ðàçëè÷-
íè ïîçèöèè. Ïðåäñåäàòåë 
å íà Áúëãàðñêèÿ ôîðóì 
íà áèçíåñ ëèäåðèòå.

Èðàâàí Õèðà:

“Ñèíèòå” êàðòè ñà 
ВРЕМЕННО РЕШЕНИЕ

ÈÌÀ ÒÅÍÄÅÍÖÈß ÇÀ 
ÇÀÂÐÚÙÀÍÅÒÎ ÍÀ IT ÊÀÄÐÈ, 

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ ×Å ÑÀ ÇÀÂÚÐØÈËÈ 
È ÐÀÁÎÒÈËÈ Â ×ÓÆÁÈÍÀ 
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казваме им тенденциите, възможностите, прогно-
зите за развитието на технологиите. В технологи-
ите нещата много бързо се променят и за шест 
месеца нещо, което е било актуално, вече морал-
но е остаряло. Ползваме външни обучители, които 
ни помагат да квалифицираме нашите служители.

- Кой е верният подход в тази сложна ситуа-
ция?

- Само допреди години живяхме във фрагмен-
тиран свят с граници. Сега навлязохме в свят на 
споделяне. Забелязваме обаче, че в области като 
връзката между бизнеса и образованието фра-
гментацията остава. Трябва да намерим начин и 
там тези изкуствени граници да паднат и тогава 
всичко ще си отиде по местата. В това за мен е 
ключът.

- Бизнесът вече изпитва негативи от мобил-
ността на хората. Как гледате на отлива на 
кадри, но и на възможността за привличане на 
хора отвън?

- При нас ситуацията е по-различна от другите 
сектори. За много хора, които откриват подходя-
ща възможност да работят в родината си, това е 
предпочитан вариант. Има обратна тенденция за 
завръщането на IT кадри, независимо че някои от 
тях са завършили в чужбина и няколко години са 
работили зад граница. Да, ние не можем да им 
предложим същите условия, каквито там са има-
ли, но пък тук те намират друг баланс и стандарт, 
който за тях е приемлив. Наясно сме, че създа-
ването на благоприятна среда е изключително 
важно за това хората да искат да живеят и да ра-
ботят тук.

- „Сините карти“ са възможност. Имате ли 
специалисти, привлечени по този начин?

- При нас няма такива хора. Доскоро този про-
цес беше много бавен. Минималното време за та-
кова разрешение за работа е минимум половин 
година и няма бизнес, който може толкова време 
да чака, след като е направил избор на кадрите. 
„Сините“ карти са добра възможност, но процесът 
трябва да се облекчи. Това би било бързото реше-
ние за нашата индустрия. Образованието в крат-
косрочен план не може да ни предложи желаните 
резултати. „Сините“ карти обаче са временно ре-
шение. Истинското решение ще дойде с провеж-
дането на адекватни реформи в образованието.

- Смятате ли, че бежанците са кадрови по-
тенциал за IT индустрията?

- Това е сериозна тема, която трябва да се об-
мисли. Процесът на интеграцията им трябва до-
бре да се управлява.Те може да се включат във 
всички сфери на нашата икономика. È

Èíæ. Áîÿí Äåë÷åâ:

Èìàìå ñâîé ìîäåë      
- Инж. Делчев, всеки бизнес в България вече 

се сблъсква с недостига и липсата на под-
ходящи кадри. Защо се стигна до този про-
блем?

- В процеса на преминаване от планирана 
към пазарна икономика реално спряха да функ-
ционират цели производства, дори и браншове. 
Това доведе до промяна и в пазара на труда. 
Необходимо беше време, за да се саморегули-
ра. Същевременно се променяше и образова-
телната система. Закриваха се професионални 
училища, изчезнаха специалности във висшите 
учебни заведения с мотива, че се настройват 
към новите изисквания на държавата и бизне-
са. Бизнесът трябваше да се структурира, да 
се развива, ползваше готовите кадри и така се 
стигна до глад за подготвени специалисти. 

- След края на строителния бум  какъв е 
сега кадровият проблем във вашата индус-
трия?

- Нашият бранш не се различава много от 
останалите. Първите години след прехода 
много инженери и средни специалисти остана-
ха без работа. След това дойде бумът на ви-
сокото строителство, което пое голяма част от 
специалностите по инфраструктурно строител-
ство. Появи се съсловието на инвеститорите в 
строителството на жилищни сгради и хотели. 
Настъпи глад за кадри. След това дойде иконо-
мическата криза през 2008 г. и това предизви-
ка промени, които доведоха до глад за работа. 
Много от работниците и инженерите заминаха 
зад граница и останаха. Преминавайки през 
тези фази, браншът много не мислеше за под-
готовката на кадри и се оказа неподготвен за 
стартирането на големите европейски проекти. 
В строителния бранш, за да станеш майстор, 
да си професионалист, са нужни поне 5 години 
усилена работа и придобиване на опит. 

 
- Как „Трейс Груп Холд“ намира решение на 

проблема с недостига на квалифицирана ра-
ботна ръка?

- Като голяма пътна компания, която в годи-
ните разширяваше своя дял към железопътното 
строителство, метростроителството и еколо-
гията и благоустройството, трябваше да наме-
ри своя модел на привличане и задържане на 
кадрите. За нас хората винаги са били най-ва-
жният ни ресурс. Не можеш да се развиваш, 
ако нямаш хора и екипи, на които да се опреш. 
Затова още през 2000 г. въведохме стажантска 
програма, която работи и до днес. Тя ни позво-
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Èíæ. Áîÿí Äåë÷åâ å ÷ëåí 
íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå 
è èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà 
“Òðåéñ Ãðóï Õîëä” ÀÄ. Òîé å 
åäèí îò èçÿâåíèòå ðúêîâîäè-
òåëè íà ïðîåêòè íà “Òðåéñ 
Ãðóï Õîëä” ÀÄ â îáëàñòòà 
íà ìåòðî- è æï ñòðîèòåë-
ñòâîòî. Â íà÷àëîòî íà 2013 
ã. å èçáðàí çà èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà åäíî îò íàé-
ãîëåìèòå ñòðîèòåëíè äðóæå-
ñòâà íà õîëäèíãà - “Òðåéñ 
Ñîôèÿ” ÀÄ.

   ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ли да привлечем в компани-
ята млади и амбициозни ин-
женери още от студентската 
скамейка. Те започнаха като 
технически ръководители и 
се развиха до ръководители 
на големи инфраструктурни 
проекти. Стараем се да моти-
вираме успешни ключови слу-
жители и да ги задържаме при 
нас.  Чувството, че си ценен 
за компанията не се създава 
с една заплата, има и други 
начини да поощряваш екипа.

- Вашата група работи 
зад граница. Как там се ре-
шава проблемът с осигуря-
ването на необходимия пер-
сонал?

- В Сърбия изграждаме ня-
колко големи пътни обекта 
по Трансевропейския кори-
дор № 10. Имаме договори 
за поддръжката на пътищата 
на територията на 28 общини, 
които се изпълняват от дъ-
щерните ни дружества в Ниш 
и Враня. В нашите дружества 
и по обектите ни работят над 
2000 души. В Сърбия ситуа-
цията с кадрите не е много по-
различна от тази у нас, макар 
че образованието им все още 
не е абдикирало от професио-
налните училища и вузовете. 
Имат традиции, но също им 
липсва практическа подготов-
ка. Като постъпят на работа, 
тогава започва истинският 
университет. Затова стажант-

ската ни програма вече е в 
действие и там. В дъщерните 
дружества работят наши сти-
пендианти - млади инженери 
от Нишкия университет. 

- За да постига растеж, 
бизнесът в България тряб-
ва да разполага с амбициоз-
ни и мотивирани за работа 
хора. Какво може да се на-
прави?

- Всеки един бизнес има 
нужда от хора, които да оби-
чат работата си. Колкото и 
старомодно да звучи, това 
се възпитава.  Нашата про-
фесия е тежка. Обучението 
е трудно, много математика, 
физика, познаване на техни-
ческите норми. После посто-
янно си на колела, на обекта, 
в различни градове, а и дър-
жави. Човек, който реши да 
стане строител, трябва да се 
прости с нормираното работ-
но време, с домашния ком-
форт и да бъде готов да ра-
боти под напрежение. И това 
не е само в нашия бранш. Но 
не тези хора са съвремен-
ните герои. В обществото 
се създаде усещането, че в 
живота може да го караш по-
леко, да печелиш бързо, да 
имаш най-доброто, да живе-
еш като във филм или реали-
ти. Медиите може да са по-
сланици на добрите примери 
за успелите чрез усилие, ум и 
постоянство. È

Â ÎÁÙÅÑÒÂÎÒÎ ÑÅ ÑÚÇÄÀÄÅ ÓÑÅÙÀÍÅÒÎ, ×Å Â ÆÈÂÎÒÀ 
ÌÎÆÅ ÄÀ ÃÎ ÊÀÐÀØ ÏÎ-ËÅÊÎ, ÄÀ ÏÅ×ÅËÈØ ÁÚÐÇÎ, ÄÀ 

ÈÌÀØ ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ, ÄÀ ÆÈÂÅÅØ ÊÀÒÎ ÂÚÂ ÔÈËÌ ÈËÈ 
ÐÅÀËÈÒÈ. ÌÅÄÈÈÒÅ ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÀ ÏÎÑËÀÍÈÖÈ ÍÀ ÄÎÁÐÈÒÅ 
ÏÐÈÌÅÐÈ ÇÀ ÓÑÏÅËÈÒÅ ×ÐÅÇ ÓÑÈËÈÅ, ÓÌ È ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ
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Ã
-н Бобоков, имате 23 години предприемаче-
ски опит. Кои са вашите „златни“ правила за 
успешен бизнес?

- Истинският бизнес изисква дългосрочно 
планиране и време за реализация на жела-

ните резултати. Затова правило номер едно за мен 
е да си търпелив. Опитът ми е показал, че бързите 
скокообразни бизнес начинания в крайна сметка са 
обречени на неуспех. „Златно“ правило е също да из-
бираш и да работиш с хора, по-умни и по-можещи от 
теб самия. И когато сформираш екип, в основата му 
да стои доверие. Лоялността и доверието са от огро-
мно значение. Всеки предприемач трябва да бъде и 
добър психолог, а ако не е, да си наеме специалист, 
който да му помага. Правилният избор на менидж-
мънта и на екипите е определящ. Бизнесът се движи 
от хора и именно от техните умения зависят скорост-
та на развитието и резултатите. Наскоро научих още 
едно правило от категорията „златни“, като, разбира 
се, платих твърде висока цена за това. В бизнеса не 
бива да има никакви емоции – може да ти струват 
прекалено скъпо. 

- Защо чак сега го научихте?
- Може би защото вече не съм толкова емоциона-

лен, както някога.

- Какъв беше случаят?
- Многофункционалната зала „Булстрад Арена 

Русе“, която открихме наскоро, е невероятен проект. 
Освен че е модерна и красива, тя е от огромна полза 
за нашия роден град. За мен и брат ми Атанас моти-
вът за изграждането й беше сантиментален. Резулта-
тът е наистина впечатляващ, друг е въпросът обаче 
какво ни костваше това.

- Да изясним въпроса за цената… 
- Големи средства в неподходящ момент, отклоне-

ние от сериозния бизнес, поставяне под риск на ня-
кои други операции. Изводът е, че хората на бизнеса 
винаги трябва да разсъждават хладнокръвно, без да 
влагат емоции. Но пък, от друга страна, животът  без 
чувства и емоции би бил изключително скучен. Хо-
рата не бива да са като компютри, които единствено 
пресмятат. Та нали именно чувствата и емоциите ни 
правят хора!

- Оперирате в над 20 държави в Централна и Из-
точа Европа, в Близкия и Средния изток, Централ-
на Азия и Северна Африка. Имате собствени заво-
ди у нас и в чужбина. Какво място за производство 
и за правене на бизнес е България днес?

- Ако я гледаме като изолиран случай, не е лошо. 

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà ôîòî: Àëåêñàíäúð Íèøêîâ

БЪЛГАРИЯ ИМА        
ÍÅÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ 
ÐÅÑÓÐÑÈ

Ïëàìåí Áîáîêîâ:  

Ïëàìåí Áîáîêîâ å ïðåäñåäàòåë íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà “Ïðèñòà Îéë Ãðóï” 
ÅÀÄ è ïðåäñåäàòåë íà Íàäçîðíèÿ ñúâåò íà “Ìîíáàò” ÀÄ. ×ëåí å íà ÓÑ íà ÊÐÈÁ. 
Çàåäíî ñ áðàò ñè Àòàíàñ Áîáîêîâ îñíîâàâàò ïðåç 1993 ã. “Ïðèñòà Îéë”, êîÿòî 
äíåñ ïðîèçâåæäà íàä 150 âèäà ìîòîðíè è èíäóñòðèàëíè ìàñëà è èìà ñîáñòâåíè 
çàâîäè â Áúëãàðèÿ, Òóðöèÿ, Óíãàðèÿ, Óçáåêèñòàí. “Ìîíáàò”, ÷àñò îò ãðóïàòà íà 
“Ïðèñòà”, ïðîèçâåæäà ñòàðòåðíè è ñòàöèîíàðíè áàòåðèè è å äîáúð ïðèìåð çà 
ïðèâàòèçàöèÿ. Äåéíîñòòà óñïåøíî ñå ðàçâèâà íå ñàìî â Áúëãàðèÿ, à áÿõà èçãðà-
äåíè è çàâîäè çà ðåöèêëèðàíå íà îòðàáîòåíè áàòåðèè â Ðóìúíèÿ è Ñúðáèÿ. Áèç-
íåñúò, êîéòî áðàòÿ Áîáîêîâè ïðèòåæàâàò è óïðàâëÿâàò, îïåðèðà íà òåðèòîðèèòå 
íà ïîâå÷å îò 20 äúðæàâè â Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà, â Áëèçêèÿ è Ñðåäíèÿ 
èçòîê, Öåíòðàëíà Àçèÿ è Ñåâåðíà Àôðèêà. Äâàìàòà áðàòÿ ñà îñíîâåí ÷àñòåí 
èíâåñòèòîð â ìíîãîôóíêöèîíàëíàòà çàëà “Áóëñòðàä Àðåíà Ðóñå”. Ñúùåâðåìåí-
íî ñ òîâà òå ñà åäíè îò íàé-ãîëåìèòå ìåöåíàòè è äàðèòåëè â Áúëãàðèÿ.

ÂÚÐÂÈÌ ÂÚÂ ÂßÐÍÀÒÀ ÏÎÑÎÊÀ, ÍÎ ÒÐßÁÂÀÒ ÎÙÅ ÌÍÎÃÎ ÓÑÈËÈß, ÇÀ 
ÄÀ ÑÒÀÍÅÌ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÍÎ ÌßÑÒÎ ÇÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ È ÇÀ ÆÈÂÅÅÍÅ, 

ÊÀÇÂÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÈÒÅ ÍÀ “ÏÐÈÑÒÀ ÎÉË” 
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Но ако е в конкуренция с други държави, предприе-
мачите се стремят да реализират проекти при най-
голяма вероятност за успех и на най-големи пазари. 
България дори не е в тройката на това, което виж-
даме на Балканите. Румъния е много по-атрактив-
на. Нашата страна е малка, без да се обиждат па-
триотите, тъй като и аз съм патриот, но държавата 
ни е със затихващи функции. Изчезваме като нация. 
Няма хора - няма потребители, няма ли потребители 
- няма и бизнес. И колкото по-бързо тази тенденция 
се осъзнае от обществото, толкова по-добре. Защо 
някой да прави бизнес в малка държава, която всяка 
година се стопява с 40 хил. души? За един предприе-
мач разходите, а и усилията за инвестиция на пазар 
с 5 млн. души и на пазар с 30 млн. души са почти 
същите. 

- Нашите политици от години твърдят, че за 
азиатския бизнес България може да е врата към 
Европа…

- Те не са ли чували, че има проливи, Дарданели, 
Босфор? Каква врата може да сме?! За да се реали-
зира някаква идея за привличането на инвеститори, 
трябва дългосрочна политика, а аз не виждам у нас 
да се мисли в перспектива. Може би изключение е 
изграждането на магистрали, без които не можем. 
Има много други неща, които трябва да се направят, 
за да сме атрактивни.

- Щом конкурентните предимства на България 
се губят, щом липсва работна ръка, трябва ли биз-
несът да се откаже да инвестира тук?

- Напротив. Ако стартира програма за инвестиции 
в производство и развитие на икономиката по плана 
„Юнкер“, който ще разполага с 315 млрд. евро, с брат 
ми ще кандидатстваме, за да построим нов завод в 
България. 

- Как ще решите проблема с работната ръка?
- Няма български бизнесмен, който да не е наясно, 

че кадрите са проблем. Дори нещо повече – масово-
то „изтичане на мозъци“ от страната ни през послед-
ните години прави намирането на качествени хора 
много по-трудно и на по-висока цена.

- В такъв случай решението е да се наемат хора 
от трети страни ли?

- Не съм чул да има държавна политика в тази на-
сока. Бих препоръчал облекчения в имиграционния 
режим, независимо от страховитата психоза спрямо 
бежанците. Има хора, които с радост биха дошли да 
работят у нас, тъй като тук ще са по-добре. Като из-
ключим бизнес средата, България е чудесно място. 
Прекрасната природа и страхотната храна може би 
са най-голямата ценност.

- Каква е формулата бизнесът да е на светло, 
както КРИБ призовава?

- Двамата с брат ми не знаем друга формула, за-
щото нашият бизнес винаги е бил на светло. Колко-
то по-ясен, чист и точен е бизнесът, когато има ясни 

правила на работа, на общуване с партньори, с кли-
енти и с администрация, толкова по-голям е шансът 
да го продадеш на по-добра цена. Ако проследите 
историята на „Приста Ойл“, ще видите, че още през 
2000 г., след сделката с „Texaco“, привлякохме мощна 
международна корпорация, която преобърна пред-
ставата ни за бизнеса, отчетността, корпоративната 
култура. Само 6-7 години по-късно, вече  възприели 
добри корпоративни практики от глобален бизнес 
лидер, ние продължихме да се развиваме. Оттогава 
имаме най-различни партньори. Това е следствие на 
правилното водене на бизнеса, на прозрачност, ко-
ректност и последователност без дребни хитринки, 
които в крайна сметка струват повече, отколкото да 
си платиш данъците и да си спокоен. В морално-со-
циален аспект, ако искаш да живееш в добре уреде-
на държава, трябва да си плащаш данъците. Тук оба-
че идва демотивиращият въпрос дали тези средства  
се разходват правилно и по целесъобразност, или в 
ущърб на обществото чрез различни нечистоплътни 
техники. Чистотата на бизнеса не се решава в изоли-
ран план, това е цял процес.

- Как да дисциплинираме тези, които управляват 
нашите пари?

- Смятам, че проблемът на съвременните поли-
тици отчасти е в това, че почти никой от тях няма 
бизнес опит. 

- Защо в България не успяваме да създадем жела-
ната за живеене среда?

- Мисля, че все пак, макар и бавно, вървим в пра-
вилната посока с всички трудности, върхове и спа-
дове. 

- Познавате бизнес средата в Сърбия и в Румъ-
ния. В какво са разликите с България?

- Сърбия е много близо до България – и като 
манталитет, и като поведение, а и като политици и 
предприемачи. Те са в ранен стадий на капитализъм 
с демократични наченки. Няма колосални разлики, 
които да ни разделят. Румъния обаче осезаемо ни 
изпревари.

- Как стана това?
- Никой ли не разбра, че е заради борбата с ко-

рупцията, съдебната реформа и реформите на всяко 
ниво? Това е гаранцията за инвеститорите.

- Знаем какво правят в Румъния, но защо в Бълга-
рия този модел не се прилага?

- Не съм политик и не мога да отговоря. Може би 
така им е по-удобно, няма политическа воля и жела-
ние. 

- Вие сте успешен в бизнеса. Ще влезете ли в 
политиката?

- За да вляза в политиката, трябва да съм приклю-
чил с бизнеса си, а аз нямам желание да го заменя 
с друго. Имаме много нови проекти и се готвим да 
ги реализираме. Освен това трябва да има условия, 

ÊÎËÊÎÒÎ ÏÎ-×ÈÑÒ È ÒÎ×ÅÍ Å ÁÈÇÍÅÑÚÒ, ÒÎËÊÎÂÀ ÏÎ-ÃÎËßÌ Å 
ØÀÍÑÚÒ ÄÀ ÃÎ ÏÐÎÄÀÄÅØ ÍÀ ÏÎ-ÄÎÁÐÀ ÖÅÍÀ
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ÇÀ ÄÀ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÎÌßÍÀÒÀ, 
ÂÑÅÊÈ ÅÄÈÍ ÎÒ ÍÀÑ ÒÐßÁÂÀ 
ÄÀ ÑÈ ÇÀÄÀÂÀ ÂÚÏÐÎÑÈÒÅ 

“ÊÀÊÂÎ ÍÀÏÐÀÂÈÕ ÀÇ, ÇÀ ÄÀ 
ÆÈÂÅß ÏÎ-ÄÎÁÐÅ? ÄÀËÈ ÒÎÂÀ Å 
ÄÎÑÒÀÒÚ×ÍÎ È ÍÅ ÌÎÃÀ ËÈ ÄÀ 

ÏÎËÎÆÀ ÏÎÂÅ×Å ÓÑÈËÈß?”
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среда и потребност. В момента в България не виж-
дам потребност от радикални политици. Хората си 
харесват наличното, съдейки по резултатите от из-
борите.

- Все още нямате производство в страни от За-
падна Европа. Кроите ли подобни планове?

- Стъпваме само там, където маржовете и печал-
бите са най-големи. Безсмислено е да си в Запад-
на Европа, само за да си там. Правили сме подобни 
скъпи експерименти, които не носят съответната въз-
връщаемост. Насочили сме се към Централна Азия 
и Африка.

- Африка ли е следващата бизнес дестинация?
- Там има потенциал. Това е континентът, където 

може да се наложат български продукти, но трябва 
да се побърза. В Африка няма демографски срив, 
населението нараства, а и това е най-богатият на ре-
сурси континент.

- Предимство ли е вашият брат да е ваш бизнес 
партньор?

- С брат ми сме идеалният екип. Допълваме се. 
В човешки план се обичаме и уважаваме. За много 
хора общият бизнес е проблем. В това число между 
братя. Но ние далеч не сме единствените успешни 
братя в бизнеса.

- Кога ще излязат наяве някои от вашите нови 
проекти?

- До края на годината и най-големият ще е в Бъл-
гария.

- Ако сега сте млад предприемач, къде бихте за-
почнали бизнес?

- Възможности винаги има – във всеки етап на раз-
витие и във всяка държава. Въпросът е да уцелиш 
правилния момент. Има над десет проекта, които 
бих могъл да реализирам в България, но се стремя 
да съм в основния фокус на бизнеса си и да огра-
нича страничните дейности. Колкото по-голям опит 
трупаш, толкова по-големи възможности виждаш, и 
колкото си по-млад и неопитен, толкова по-малко 
възможности ще съзреш. Идея нямам какво щях да 
правя, ако сега започвам от нулата.

- От кого сте се учили?
- Аристотел Онасис е един добър пример. Тръгва 

със 100 долара в джоба, превръща недостатъците 
в предимства, сменя бизнесите… Сега модерни са 
бизнес лидерите, свързани с технологиите. Ние оба-
че продължаваме да залагаме на производството.

- Това, че сте искали да станете актьор, помага 
ли ви в бизнеса?

- Да, защото всеки ден сме на сцената.

- Имате ли любима максима?
- „Колкото повече, толкова повече“, казва Мечо 

Пух. Но има много други: Няма ненаказано добро, 
По-добре да загубиш с умен партньор, отколкото да 
спечелиш с простак.

- С каква поговорка ще характеризирате ситуа-
цията в България?

- Кучетата си лаят, керванът си върви.

- Кое все още ви стои в графата „Мечти“?
- Имам толкова много нереализирани мечти. Най-

големите сред тях са свързани с простички неща: да 
спя до 10 сутринта, да се прибера от работа вкъщи в 
3 следобед, да се забавлявам. Мечтая да имам пове-
че време за децата и семейството си.

- Това са все неща, които бизнесът ви отнема. А 
какво ви дава?

- Бизнес от този мащаб дава наистина големи въз-
можности – да пътуваш и да опознаваш нови държа-
ви, да си позволиш по-висок стандарт, да общуваш с 
хора, с които иначе не би било възможно, да правиш 
добрини от време на време, защото за някои неща се 
искат доста средства.

- Какво хоби имате?
- Мислех, че имам три хобита, но хоби ли е, когато 

не го практикуваш?! Едното ми хоби е лов, за ужас 
на всички пазители на животните. Обичам винопро-
изводството, но вече има специалисти, които правят 
това вместо мен. Другото е колекционерството.

- Каква е вашата мечта за България?
- Да се утвърди като държава с международен 

имидж и достойнство. Унизително е да си изостава-
щият. Ще е лошо, ако свикнем с това. Би било об-
надеждаващо, ако повече хубави неща се случват 
в прекрасната ни родина. Но за целта трябва да се 
работи здраво – от всички. Липсата на желание за 
развитие убива духа и превръща хората в аморфна 
маса. 

- Кой е ключът към промяната?
- Образованието. Чрез него се отварят простори-

те, човек започва да мечтае и да постига. Не е никак 
сложно - не можеш ли да направиш нещо с години, 
виж кой е най-добрият световен пример, изследвай 
го и го приложи. В основата на всичко това обаче 
стои желанието. И още нещо  -  струва ми се важно, 
че за да се случи промяната, всеки един от нас тряб-
ва да си задава въпросите „Какво направих аз, за да 
живея по-добре? Дали това е достатъчно и не мога 
ли да положа повече усилия?“. È

ÀÔÐÈÊÀ Å ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ Ñ ÏÎÒÅÍÖÈÀË È ÀÊÎ ÏÎÁÚÐÇÀÌÅ, ÌÎÆÅ ÄÀ 
ÍÀÌÅÐÈÌ ÄÎÁÚÐ ÏÀÇÀÐ ÇÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÏÐÎÄÓÊÒÈ
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НОВИЯТ
äúëãîâ ëàáèðèíò

Ã
лобалната икономика има проблем. Когато 
централните банкери и финансови министри 
от цял свят се събраха за годишната среща 
на Международния валутен фонд в Перу в 
средата на октомври, развитият свят вече бе 

изпълнен със симптоми за нарастващата икономи-
ческа уязвимост. Отминаха дните, когато срещите на 
МВФ бяха монополизирани от проблемите на разви-
тите икономики, които се борят с възстановяването 
от финансовата криза от 2008 г. Сега дискусията е 
изместена към нововъзникващите икономики, които 
са изправени пред риска от финансови кризи.

Ðàçâèâàùèòå ñå 
ïàçàðè ïîä íàòèñê

Забавянето в развиващите се пазари, резултат от 
срива при цените на суровините, принуди МВФ да 
ревизира прогнозата си за растежа на световната 
икономика през тази година надолу до 3,1% от тази 
през юли в размер на 3,3%. „Свещеният Граал на 
стабилна и равномерна глобална експанзия остава 
неуловим“, заяви главният икономист на МВФ Морис 
Обстфелд. 

Шест години след като светът навлезе във финан-
совата криза и рецесия, влошаващата се картина 
показва, че глобалното възстановяване е неравно-
мерно. Икономиките на Бразилия и Русия се свиват, 
Япония и Еврозоната се мъчат да блеснат, а двига-
телят на растежа дълги години наред – Китай, отчита 
забавяне на скоростта. В същото време икономиката 
на САЩ изглежда силна, а Фед обмисля повишаване 
на лихвените проценти. И въпреки това очакваният 
глобален ръст ще се забави за пета поредна година. 

Според икономистите в МВФ един от факторите 
за икономическата мудност е бавният растеж на 
производителността. Слабото търсене, застарява-
нето на населението и политически конфликти са 
другите основни причини. 

Êàêâî äîâåäå äîòóê?
Въпреки че няма две идентични финансови кри-

зи, държавите са склонни да споделят еднозначни 
симптоми при турбуленции: значително забавяне на 
икономическия растеж и износа, нарастваща теку-
ща сметка и фискални дефицити, както и намаля-
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ване на капиталовите потоци. В различна степен 
нововъзникващите икономики в момента страдат 
от всички тях. Повратният момент дойде през 2013 
г., когато очакванията за повишаване на лихвените 
проценти в САЩ и спадът на цените на суровините в 
световен мащаб сложиха край на златния неколкого-
дишен период на приток на капитал. Според МВФ в 
нововъзникващите икономики има до 3 трлн. щатски 
долара свръхкредитиране, а сътресенията от фали-
тите в частния сектор могат да застигнат и светов-
ните финансови пазари. Тези предизвикателства, 
макар и трудно решими, са поне видими. Но бързо 
развиващите се икономики могат да изпитат и друг 
често срещан симптом, който е много по-труден за 
откриване: скритите дългове.

Îïàñíîñò îò ñêðèòè äúëãîâå
Скритите дългове обикновено не се появяват в 

балансите или в стандартните бази данни. Тяхната 
функция преобразява една криза в друга, както и иг-
рачите, които участват в нея. В резултат на това те 
често остават неразкрити поне до момента, когато 
вече е твърде късно. 

Пример за това е кризата с песото в периода 1994-

1995, когато светът научи, че Мексико е прикрила 
историческия си дефицит чрез т. нар. тесобонос, ат-
рактивен дългов инструмент, който е деноминиран 
в песо, но е индексиран в долари.  По същия начин 
преди азиатската финансова криза през 1997 г., 

МВФ и финансовите пазари не са били наяс-
но, че банковите резерви на Тайланд са били 
почти изчерпани. Кризата в Гърция през 2010 
г. пък показа какви „чудеса“ могат да се случат 
чрез използването на финансови деривати и сче-
товодно творчество от гръцкото правителство.

Íîâè âàëóòíè ðèñêîâå
Големият въпрос днес е къде са скрити дълго-

вете на нововъзникващите икономики. И, за съжа-
ление, има сериозни сигнали, че все повече от 

тях могат да бъдат доказани - като се започне 
с непрозрачността на финансовите операции 
на Китай с други развиващи се икономики 
през последното десетилетие.

По време на своя инфраструктурен бум Китай 
финансира големи проекти в други развиващи се 
икономики - често свързани с минното дело и 
енергетиката. Като се има предвид, че креди-
тирането е деноминирано предимно в щатски 
долари, страната е обект на огромен валутен 
риск, добавяйки още едно измерение на уяз-
вимостта към балансите на нововъзникващите 

икономики.

Но размерът на това кредитиране е в голяма 
степен неизвестен, защото основна част от него 
идва от банки за развитие в Китай, които не предос-
тавят подобна информация на Банката за между-
народни разплащания. И тъй като заемите рядко 
са били издавани като ценни книжа на международ-
ните капиталови пазари, информацията за тях не е 
включена в базата и на други първоизточници – като 
например Световната банка.

Според китайските власти общото кредитиране 
към Венецуела е в размер от 18 на сто от годишния 
БВП на страната. Еквадор пък е получил китайски 
заеми за над 10 на сто, докато Бразилия – 1% от 
БВП. 

Но действителните плащания могат да се окажат 
далеч от първоначалните планове заради валутни-
те движения, което означава, че дълговете на тези 
страни към Китай са по-ниски от очакваното. От дру-
га страна, доста по-вероятно е данните да не включ-
ват някои проекти, кредитори или кредитополучате-
ли, което означава, че дълговете са много по-високи.

Накратко, въпреки че дълговете на нововъзниква-
щите икономики изглеждат до голяма степен умере-
ни, погледнати през историческите стандарти, има 
вероятност те да бъдат подценявани, и то с голяма 
разлика. Ако е така, степента на продължаващия 
обрат в капиталовите потоци може да се окаже по-
голяма от очакваното - потенциално достатъчно го-
ляма, за да предизвика нова и по-силна криза. È
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àâòîð: Áîéêî Äèìèòðîâ

БАЛЦЕРОВИЧ
çà èêîíîìè÷åñêèòå 
ðåáóñè ïðåä Åâðîïà

Ï
роф. Лешек Балцерович е от онези лич-
ности, които успяха да положат осно-
вите на капитализма в Източна Европа 
във времена, когато частната собстве-
ност и предприемачеството бяха до 

голяма степен непознати и отричани. Бивш вице-
премиер, финансов министър, гуверньор на цен-
тралната банка на Полша и най-вече – баща на 
„полското икономическо чудо“, Балцерович съумя 
да изправи на крака една планова икономика и за 
около десетилетие да я изпрати сред първенци-
те на Стария континент. Всяко нещо обаче има 
своята цена. Една сентенция от Евангелието на 

Тома може би описва най-точно живота на Лешек 
Балцерович – „никой не е пророк в собствената 
си страна“. И до днес икономистът е една от най-
спорните фигури в Полша, като споменът за вся-
ка една от реформите му, начело с т.нар. „шокова 
терапия“, поражда смесени чувства сред населе-
нието.

Разговорите с хора като Лешек Балцерович са 
особено полезни във времена като днешните. Ев-
ропа, и по-специално Европейският съюз (ЕС), се 
намира в период на особен кръстопът. Дилемите 
пред европейските лидери до голяма степен са 
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причинени от икономическите ребуси, с които се 
сблъскват ежедневно. В такъв случай кой, ако не 
бащата на „полското икономическо чудо“, може да 
даде точната рецепта за „излекуване“ на болния 
пациент.

Çàùî áóêñóâà èêîíîìèêàòà 
íà Åâðîïà?

Проф. Балцерович беше в България по покана 
на Реформ юнион клуб и Нов български универ-
ситет, за да изнесе лекция за кризите и икономи-
ческия растеж в Европа в годините след финан-
совия крах през 2008 г. Бившият вицепремиер, 
финансов министър и гуверньор на централната 
банка на Полша открои няколко проблема, които 
водят до буксуване на икономиката на Европа. По 
думите му основите, на които стъпва европейска-
та икономическа реалност в началото на XXI в., са 
прекалената бюрокрация, тромавите институции 
и твърде многото регулации. На първо място той 
постави действията на Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и по-специално политиката ѝ на коли-
чествени улеснения. През март водената от Ма-
рио Драги институция започна мащабна програма 
за изкупуване на публични и частни дългове, коя-
то се очаква да продължи до септември 2016 г. За 
този период ЕЦБ по план ще влее в европейската 
икономика над 1 трлн. евро. Проф. Балцерович 
обаче не смята тази стратегия за удачна. Той счи-
та, че печатането на повече пари не може да бъде 
решение на каквито и да било икономически про-
блеми. По думите му обстоятелствата в Европа 
са различни от тези в САЩ, където тази политика 
даде резултат. „Няма единни решения на пробле-
мите в отделните държави от ЕС. Единната поли-
тика не може да замести националните правител-
ства. Не може да налагаме определени политики, 
само защото работят някъде по света“, коментира 
Лешек Балцерович. „Една система, която залага 
повече на политика, отколкото на реалната ико-
номика, е по-податлива към провал“, добавя той. 
Бащата на „полското икономическо чудо“ акцен-
тира и на санкциите на Стария континент спрямо 
Русия, като ги определи за еднакво болезнени и 
за двете страни. Той все пак посочи, че Москва 
страда повече, тъй като мащабите на европейска-
та икономика ѝ позволяват да се адаптира по-лес-
но към загубата на такъв голям външнотърговски 
партньор.

На фона на бежанската криза някак на заден 
план остава ситуацията с Гърция, която допреди 
месеци беше на крачка от фалита. Въпреки по-
стигнатата договорка с кредиторите, Атина про-
дължава да е обеца на ухото на Европа със свои-
те дългове, които надхвърлят 170% от БВП. Но и 
тази криза има своето обяснение, според Лешек 
Балцерович. По думите му гръцката държава е 
получила твърде много европейски пари, което е 
довело до неконтролирано харчене и натрупване 
на огромни дългове. „Европейските пари не пра-
вят чудеса. Те дори може да са опасни, ако попад-
нат в политици, които се правят на Дядо Коледа“, 
предупреждава икономистът. Според него голяма 
част от проблемите, пред които се изправи Атина 
тази година, са дошли поради погрешните дейст-
вия на правителствата след 2008 г. Акцентът пада 
върху начина, по който гръцката държава реагира 
на кризата – чрез вдигане на данъците. „Това на-
товари допълнително реалната икономика. Други 
страни като Ирландия възприеха политиката на 
строги икономии. Виждаме откъде идва разлика-
та“, посочва полският икономист. 

Áúëãàðñêèÿò ïðèìåð
Сред малкото предимства на България в бор-

бата за привличане на чужди инвестиции бяха 
стабилната и предвидима финансова политика. 
Ниският плосък данък заедно със стабилната фи-
скална политика бяха причина години страната 
ни да бъде давана за пример в Източна Европа. 
Според Лешек Балцерович България е предпри-
ела правилен ход, като е въвела валутния борд. 
„Най-важното за страната е да го поддържа, като 
се намалява бюджетният дефицит с намаляване 
на разходите, а не чрез увеличение на данъците. 
Стабилност на банковия сектор е другото важно 
нещо“, отбелязва полският експерт. Балцерович 
определя себе си като един от големите под-
дръжници на плоския данък. През 1998 г. обаче 
предложението му за въвеждане на тази данъч-
на политика не намира достатъчно съмишлени-
ци в Полша. „Поздравявам България, че запаз-
ва плоския данък. Това дали да има единна или 
диверсифицирана ставка, обаче, е само един от 
компонентите за успешната данъчна политика. 
Огромният проблем в Европа е събираемостта, 
която е критично слаба“, заключава проф. Бал-
церович. È

ÑÒÀÐÈßÒ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÃÓÁÈ ÁÈÒÊÀÒÀ Ñ ÀÌÅÐÈÊÀ 
È ÀÇÈß ÏÎÐÀÄÈ ÏÐÅÊÀËÅÍÀÒÀ ÁÞÐÎÊÐÀÖÈß 
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ÏÅ×ÀÒÀÍÅ ÍÀ ÏÀÐÈ

Ñ
помняте ли си, че в началото на 2014 г. 
бившият шеф на Федералния резерв на 
САЩ Бен Бернанке изкоментира икономи-
ческия ефект от прилагане на монетарна-
та политика по количествени облекчения 

от страна на централните банки по следния начин: 
„Проблемът на политиката по количествени облек-
чения е, че тя работи само на практика, а не на те-
ория.“ В интерес на истината той даде като пример 
за „работеща“ парична политика от такъв тип тази в 
Япония. Да, но точно Япония е страна, която наливай-
ки трилиони йени чрез изкупуване на ценни книжа от 
вътрешния финансов пазар, не може да се справи с 
проблемите на ниския икономически растеж и ниската 
инфлация години наред.

Бернанке припомни каква беше  позицията на нем-
ския финансов министър Волфганг Шойбле от 2010 
година по отношение количествените облекчения на 
Федералния резерв. Според последния тя показва 
„безизходица“ и „опит на  американците да девал-
вират долара“. Какво се получава в момента обаче? 
Европейската централна банка е най-ревностният 
привърженик на „количествените облекчения“. Тя 
представя това като едва ли не

“óíèâåðñàëíî õàï÷å” 
ïðîòèâ äåôëàöèÿòà

и депресирания икономически растеж. Така ли е наис-
тина? Спрямо предкризисния период американската 
икономика е отчела 9% ръст. Спрямо същия период 
обаче европейската икономика е нараснала само с 

0,8%. Европейските макроикономисти се дънят тра-
диционно. Те рядко успяват да подскажат правилни-
те решения на хората, които ги взимат. Пак през 2010 
г. шефът на Европейската централна банка по това 
време, Жан-Клод Трише, коментира инфлационната 
картина в Европа, отговаряйки на въпрос дали има 
риск от дефлация за Стария континент: „Аз не мисля, 
че има такъв риск. Обратното, инфлационните очак-
вания са изключително в съответствие с нашите пред-
виждания малко под и близо до 2%“. Тази прогноза на 
Трише струва на Европа нещо като две нулеви годи-
ни по отношение на икономическия растеж. Истината 
обаче е, че чак през второто полугодие на 2015 г. изля-
тите милиарди евро ликвидност доведоха до известно 
отпушване на кредитирането в Европа. Най-значимо 
подобряване на кредитния пазар се забелязва в Ис-
пания, Италия и Ирландия. Специално испанската и 
ирландската икономика ще отбележат едни от най-ви-
соките проценти на икономически растеж за 2015 г. в 
Европа. Въпреки всичко рисковете остават, най-вече 
по отношение на безработицата. През 2008 г. сред-
ното ниво на безработицата в Европа бе около 7%. 
Най-високото средно ниво бе достигнато през 2014 г. 
в размер на 12%. В момента е малко над 10%.  

Единствената държава, която успешно се справя с 
този най-значим социален проблем, е Германия. Да 
не забравяме, че във всички европейски икономиче-
ски програми, които се дискутират, потреблението е 
изнесено на преден план като основен генератор на 
икономическия растеж. Високата безработица опре-
делено възпрепятства реализирането на този план. 
Германия вече търпи известни поражения от това, че 
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1икономиката й е експортно ориентирана, съответно и 

от икономическия спад на нововъзникващите пазари.  
Трябва да отбележим също така, че заплатите в Гер-
мания почти не отчитат ръст от финансовата криза до 
сега, което в един момент може да депресира потреб-
лението, още повече, че се задава и 

öóíàìè îò áåæàíöè
с което страната все повече изпитва трудности.

Според прогнозата на ЕЦБ приемливото ниво на 
инфлация в Европа от 1,7% ще бъде достигнато чак 
през 2017 г. Според анализаторите от най-големия 
фонд в света за управление на активи с фиксирана 
доходност PIMCO, Европейската централна банка ще 
трябва да увеличи размера на месечните покупки на 
държавни книжа от 60 млрд. евро на 70 млрд. евро. В 
противен случай инфлационната цел на ЕЦБ няма да 
бъде постигната. Казано с други думи, те очакват

îòíîñèòåëíî ìóäåí 
èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ

на Стария континент през следващите две години.

На последната си пресконференция  шефът на 
ЕЦБ Марио Драги също намекна, че ако не се види 
подобряване на инфлационната картина в Европа, е 
възможно увеличаване на ударната мощ по наливане 
на допълнителна ликвидност.

Всичко това е добре, но по-интересно е да знаем 
дали има „други оръжия в арсенала“ на ЕЦБ, освен 
безкрайното печатане на пари. Отговорът е по-скоро 
не, и точно това прави нещата изключително рискови. 
От началото на политиката по количествени облекче-
ния  корпоративният сектор в Европа започна актив-
на трансформация на своите задължения от банко-
ви кредити в облигации. Повечето от тези облигации 
имат плаващ лихвен процент и носят огромен риск за 
емитента, когато навлезем в цикъл на повишаване на 
лихвените проценти. Истината е, че ЕЦБ изключител-
но притъпи сетивата на пазарните участници, че едва 

ли не лихвените проценти ще останат толкова ниски 
за необозримо дълго време. Ще го кажа по друг начин, 
това е много повече субсидиране на финансовите па-
зари, отколкото чиста парична политика. Както знаем, 
всяка форма на ценово субсидиране, рано или късно, 
води до... криза. От тази гледна точка е коректно да се 
каже, че  ЕЦБ индиректно подготвя следващата фи-
нансова криза.

Бих желал да припомня цитат на може би един от 
най-видните европейски политици за всички времена 
- Маргарет Тачър. Той е от нейна реч, произнесена в 
Брюж през 1988 г. Припомням го, защото европейските 
политици си мислят, че ЕЦБ може да свърши тяхната 
работа по отношение на икономическия растеж само 
с политиката по количествени облекчения. Тачър каз-
ва: „Ние със сигурност не се нуждаем от нови регу-
лации, които увеличават разходите за работна ръка 
и правят европейския трудов пазар по-малко гъвкав 
и по-неконкурентоспособен. Ако искаме да имаме ев-
ропейски фирмен устав, той трябва да съдържа мини-
мални регулации“.

Не напразно по-горе споменах, че въпреки огро-
мната ликвидност, икономическият растеж не е дос-
татъчен, за да се справи с нивото на безработицата, 
което ще се стовари като бумеранг върху главите на 
политиците. Трябва да си признаем, че структурни ре-
форми по същество в Европа не се правят, с изклю-
чение на държавите, които до преди 2 г. бяха на ръба 
на финансовия крах - Италия, Испания, Португалия и 
Ирландия.  Точно това са държавите, които трябва да 
бъдат пример за истински реформи на останалите ев-
ропейски страни. В противен случай ЕЦБ ще трябва 
да провежда политика по количествени облекчения 
до безкрай и прекият икономически ефект ще бъде 
едва забележим.

Между другото, Маргарет Тачър не е била убедена, 
че е необходимо конституирането на Европейска цен-
трална банка. Последното го напомням само в кръга 
на шегата. È
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àâòîð: Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, Êèïúð

Îòëè÷íèêúò íà „ТРОЙКАТА“

Í
икога повече март 2013-а, категорично 
заяви правителството на Кипър след при-
емането на бюджета за 2016 г., с който 
официално започна обратното броене за 
излизането от надзора на прословутата 

и омразна Тройка. Страната вече гледа към изхо-
да от рестриктивната антикризисна програма, която 
започна с кошмарното сключване на меморандума 
с международните кредитори за заем от 10 млрд. 
евро. Тригодишният й срок изтича в края на март 
2016 г.

Възстановяването на страната, която бе изправе-
на на ръба на фалита,

íàäõâúðëÿ î÷àêâàíèÿòà 
от началото на меморандума, единодушни са в 
оценките си кредиторите на Кипър – Европейската 
комисия, Европейската централна банка и Между-
нардният валутен фонд. Те едва ли могат да бъ-
дат заподозрени в приятелски чувства към своите 
длъжници, но през последните месеци не пестят 
похвалите си за постигнатите от малкия остров ре-
зултати – особено в противовес на гръцката драма. 
Инфарктните преговори с Атина през юни „затъм-
ниха“ успеха на Кипър с приемането на пакета за-
циклили закони, в резултат на което европейските 
финансови министри дадоха „зелена светлина“ за 
нов транш към Никозия. Еврогрупата поздрави Ки-
пър и през септември, подписвайки му чек за нови 
500 млн. евро. В официалните си изявления Еврог-

рупата потвърди, че Кипър е постигнал консолида-
ция на публичните финанси, подобрил е финансо-
вото състояние на банките, възвърнал е доверието 
във финансовата система, възражда икономическа-
та активност и е поел по пътя на възстановяването 
и развитието.

Кипър върви към успешното завършване на своя-
та спасителна програма през първото тримесечие 
на 2016 г. с ясни резултати: стабилизиране на фи-
нансовия сектор и постепенно завръщане към рас-
теж, даде рамо и шефът на Европейския механизъм 
за стабилност /ESM/ Клаус Реглинг, основен платец 
на антикризисното финансиране на острова. 

Правителството на Кипър обяснява постигнатото 
с изпълнението на трудната, но амбициозна 

ïðîãðàìà çà ðåôîðìè
Благодарение на нея то „успешно и своевремен-

но ще сложи край на зависимостта на страната от 
меморандума, който е в последния си етап“, обясни 
финансовият министър Харис Георгиадис. Според 
него Тройката и меморандумът, които „не са нито 
проклятие, нито благословия“, скоро ще престанат 
да съществуват.

С договорената с Тройката антикризисна програ-
ма, която Кипър трябва да изпълни, за да получи 
10-милиардния заем, бяха наложени силно рестрик-
тивни мерки върху публичните финанси. В страната 

Финансовият 
министър на 
Кипър Харис 
Георгиадис 
(вдясно) и 
председателят 
на Еврогрупата 
Йерун Дейселблум 
демонстрират 
общо задоволство 
от съвместната 
си работа
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бе създаден и прецедент – първото в Европейския 
съюз „подстригване“ на негарантираните депозити в 
двете най-тежко засегнати банки. Условието за про-
веждане на значителни структурни реформи и при-
ватизация на държавния телеком, пристанищата и 
държавната електроснабдителна компания изкара-
ха работещите в тях неведнъж на стачки. 

Въпреки трудните вътрешни и международни 
икономически условия (най-вече кризата в Гърция 
и ембаргото на Русия) Кипър успя да стъпи на кра-
ката си. Въпреки мрачните прогнози в началото на 
спасителната програма досега страната надминава 
заложените в нея фискални цели. 

След 4 години на рецесия икономиката на остров-
ната държава започна да се възстановява. Черната 
серия от 14 последователни тримесечия на спад бе 
прекъсната - през първото и второто тримесечие на 
2015 г. беше отчетен положителен, макар и малък, 
темп на растеж. Очаква се икономическият ръст 
тази година да достигне 1.5%, което е с цял процент 
над прогнозата на международните кредитори, да-
дена миналата година. През август правителството 
дори официално обяви, че Кипър е оставил зад гър-
ба си порочния кръг на рецесия и вече върви към 
възстановяване и развитие.

Още едно значимо финансово събитие до края 
на тази година ще покаже как чуждестранните ин-
веститори гледат на Кипър. За втори път през тази 
година страната се готви да излезе на международ-
ните финансови пазари с пласирането на облигации 
за 1.5 млрд. евро. Правителството смята, че този 
ход ще потвърди възстановяването на суверенния 
рейтинг на Кипър и доверието в икономиката му на 
международно равнище.

Най-големият положителен резултат от изпълне-
ната досега антикризисна програма и същевремен-
но заявка за излизане от меморандума е бюджетът 
на страната за 2016 г., чийто проект заедно с триго-
дишната средносрочна прогноза 2016 - 2018 г. вече 
е в парламента. Това е последният бюджет на Ки-
пър в рамките на програмата за икономическо въз-
становяване, разработен под надзора на Тройката, 
и първият за годината без нея. 

Прогнозите в него са обнадеждаващи – разчетите 
сочат ръст на брутния вътрешен продукт през след-
ващите три години, от 1.4% през 2016 г., 2% през 2017 
г. и 2.2% през 2018 г. Първичният бюджетен излишък 
догодина трябва да стигне 2.5% от БВП, в сравнение 
с очакваните 1.5% излишък през тази година. 

Ìåìîðàíäóìúò óìðÿ, äà æèâåå 
ìåìîðàíäóìúò!

И след излизането си от спасителната програма, 
Кипър пак ще я изпълнява. Няма да има никакво 
отпускане и самодоволство след официалното й 
приключване през следващата пролет, предупреди 
отсега министърът на финансите Харис Георгиа-
дис. Завършването на програмата на Тройката не 
означава край на политиката на реформи и консо-
лидация, тя ще бъде продължена, за да се създаде 
основа за конкурентоспособна и продуктивна ико-
номика, са плановете на правителството на Кипър, 
което е решено да не повтаря грешките, довели 
страната до ръба на фалита.

Вместо политика на строги икономии и орязвания 
на плащания, която  предизвика протести на син-
дикатите и опозиционните партии, ще има „разумно 
и надеждно фискално планиране“. Според Харис 
Георгиадис това означава, че няма да има безраз-
съдно разширяване на държавните разходи, защото 
„целта е да не се планират публични финанси, не-
зависими от икономическите резултати, създавайки 
по този начин дефицити, които ще бъдат изплатени 
от данъкоплатците и бизнеса“.

Европейските партньори на Кипър вече преду-
предиха за рисковете, които остават за „деня след 
меморандума“. Забавените структурни реформи, 
приватизацията и привличането на стратегически 
инвеститори за телекома, пристанищата и елек-
троснабдителната компания, както и намаляване-
то на необслужваните кредити остават критични за 
устойчивото възстановяване на една от най-малки-
те страничленки на ЕС. Големите падежи по заема 
от международните кредитори започват от 2019 г. с 
хоризонт до 2029 - 2031 г. Правителството се надя-
ва, че дотогава вече ще има стабилен икономически 
растеж, който ще посрещне без катаклизми погася-
ванията. È

На протестни 
демонстрации 
през март и 
април 2013 
г. кипърци 
призоваваха 
Тройката 
да напусне 
страната 
им. Искането 
им ще се 
осъществи 
три години 
по-късно
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ДАНЪЧНА ДАНЪЧНА 
ХАРМОНИЗАЦИЯ И ХАРМОНИЗАЦИЯ И 
КОНКУРЕНЦИЯ В ЕСКОНКУРЕНЦИЯ В ЕС
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

àâòîð: Äîöåíò ä-ð Àòàíàñ Ëüîíäåâ

Å
вропейският съюз (ЕС) 
е интегрирана общност, 
в която страните членки 
разполагат с автономия 
на националните пра-

вителства в границите на опре-
делена фискална рамка. ЕС не 
може да се разглежда като съюз 
с обща фискална политика, а 
като обединение на фискални 
политики, подчинени на хармо-
низиращи правила, и засягат 
данъчното облагане (данъчна 
основа и данъчни ставки). 

По принцип съществуват два 
начина за интеграция: чрез хар-
монизация и чрез конкуренция. В 
първия от тези подходи за създа-
ването на свободна търговия се 
изисква предварително привеж-
дане в съответствие на политики-
те и практиките на участващите 
държави, според критериите на 
ЕС. В рамките на втория механи-
зъм се насърчава конкуренцията. 
Хармонизацията главно се огра-
ничава до косвеното данъчно об-
лагане, по-конкретно по отноше-
ние на данъка върху добавената 
стойност и акцизите. Когато се 
говори за бъдещото хармонизи-
ране на ЕС, се има предвид пря-
кото данъчно облагане, т.е. на 
капитала и дохода, придобити от 
корпоративни и физически лица. 

Данъчната (фискална) хармони-
зация се препоръчва, тъй като 
намалява икономическите про-
блеми, а конкуренцията редуци-
ра политическите нарушения. За 
фискалната политика може да се 
каже, че се намира между хармо-
низацията и конкуренцията. 
Процесът на данъчна хармо-

низация през последните 15-20 
години не е линеен. Някои стра-
ни въвеждат този процес в свои-
те данъчни системи. Той насър-
чава определени мерки срещу 
вредната данъчна конкуренция, 
намаляване на закононаруше-
нията на единния пазар и пре-
дотвратяване на значителни за-
губи от данъчни приходи. Целта 
на фискалната хармонизация е 
отстраняването на различията в 
конкурентните позиции, предиз-
викани от фискални фактори и 
причини. 

Все по-голяма актуалност при-
добива въпросът за т.нар. данъч-
на конкуренция, изразяваща се 

в съперничество между отделни 
държави за привличане на да-
нъчна основа. А данъчната ос-
нова представлява количествено 
изразяване на предмета на да-
нъчното облагане и служи за из-
числяване на данъчното задъл-
жение, тъй като именно към нея 
се прилага данъчният размер 
(ставка). Тя може да бъде изра-
зена като стойностна (парична) 
величина или в натурални изме-
рители и има особено важно зна-
чение, тъй като от точността на 
данъчната основа зависи и раз-
мерът на данъчното задължение 
(вноската в бюджета). Данъчна-
та основа бележи непрекъснато 
разширяване, с оглед на обхвата 
и справедливостта на данъчното 
облагане. Най-просто казано - 
данъчната основа е сумата, към 
която се прилага данъчният раз-
мер. По тази причина е свързана 
с процесите, отнасящи се до да-
нъчната конкуренция.

Нарастващата мобилност на 

ÄÀÍÚ×ÍÀÒÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×È 
ÍÀ ÈÄÅßÒÀ ÍÀ ÅÑ ÇÀ ÓÅÄÍÀÊÂÅÍÀ 

ÄÀÍÚ×ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÏÐÅÄÈÇÂÈÊÂÀ 
ÄÅÁÀÒ ÇÀ ÁÚÄÅÙÎÒÎ ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ È 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÎÁÙÈß ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÏÀÇÀÐ
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капитали е в резултат на бързото 
разширяване на ЕС. Данъчната 
конкуренция е значим съвреме-
нен проблем и поради процеса 
на глобализация на производ-
ството, пазарите и инвестицион-
ната дейност. Тя противоречи на 
идеята на ЕС за уеднаквена да-
нъчна политика и предизвиква 
дебат за бъдещото изграждане 
и развитие на общия европейски 
пазар.

Идеята за данъчната хармони-
зация излезе отново на дневен 
ред именно след присъединява-
нето на новите страни членки на 
ЕС. Някои от по-старите страни 
се почувстваха застрашени от 
факта, че новоприсъединилите 
се държави биха предложили 
по-добри и конкурентни условия 
за бизнес, вследствие на което 
една немалка част от компани-
ите бързо ще се ориентират в 
новата среда и биха взели реше-
ние да преместят бизнеса си в 
страната, осигуряваща по-добри 
условия за реализация.

Франция и Германия, като две-
те най-големи нетни вносители 
на средства в общия европейски 
бюджет, изразиха опасенията си, 
че ниските корпоративни данъци 
в новоприетите страни в Съюза 

ще доведат до отлив на инвес-
тиции от местните икономики, 
поради огромната разлика в да-
нъчните ставки. В Словакия, на-
пример, корпоративният данък е 
19%, в Ирландия 12.5%, а в Бъл-
гария 10%. За сравнение, в Гер-
мания данъкът е 38.65%, а във 
Франция - 33%. Неприемливото 
за тях законодателство в тези 
държави стана причина те да 
поискат въвеждането на мини-
мален общ корпоративен данък, 
който обаче да бъде образуван 
на базата на преобладаващите 
високи ставки в страните членки 
- т.е. да бъде приет данък, който 
е близо по размер до високите 
ставки в преобладаващата част 
от ЕС, а не неговата усреднена 
стойност, която би била доста 
по-ниска именно благодарение 
на ниските нива на данъка пре-
димно в новите страни членки на 
Съюза. Като своя контра мярка 
в случай на продължаващо то-
лериране от страна на Европей-
ската комисия (ЕК) на подобна 
диспропорция, двете държави 
заплашиха, че ще настояват за 
значително редуциране на сред-
ствата, отпускани от европейски-
те фондове за новите членки.

Малките страни не биха има-
ли интерес да се кооперират, тъй 

като в условия на конкуренция 
те биха привлекли чувствително 
повече капитал спрямо броя на 
населението им, при увеличени 
ползи за техните жители. Голе-
мите „играчи“ биха привлекли ка-
питал, който, отнесен към броя 
на жителите им, ще им носи не-
значителна полза. 

Хармонизацията на данъчно-
то законодателство и въвежда-
нето на общ за страните членки 
корпоративен данък през 2015 г. 
навлезе в нова фаза. ЕК насто-
ява за обща данъчна основа за 
облагане на печалбите в ЕС като 
прие План за действие (Action 
Plan) за цялостна реформа на 
корпоративното данъчно облага-
не в ЕС. Чрез него се предвижда 
да се промени генерално данъч-
ната система за компаниите, кои-
то развиват дейност в повече от 
една държава в ЕС. 

Действащата нормативна 
уредба за корпоративното да-
нъчно облагане в ЕС изостава 
от развитието на съвременната 
икономика. Някои дружества се 
възползват от некоординираните 
мерки на национално равнище, 
за да избегнат данъчното обла-
гане в ЕС. Това води до значи-
телни загуби на постъпления за 

3
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държавите членки, до по-голяма 
данъчна тежест за гражданите и 
до нарушаване на конкуренция-
та за предприятията, които пла-
щат своя дял от данъците. 

За да се преодолее тази си-
туация, ЕС предлага Пакета от 
мерки за прозрачност в данъч-
ното облагане. Основните дейст-
вия в плана включват въвеждане 
на обща консолидирана осно-
ва за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД), с която да се 
гарантира данъчното облага-
не на печалбата там, където е 
генерирана. Печалбата от дей-
ността на една мултинационал-
на компания ще бъде разпре-
делена между всички страни 
членки, в които компанията има 
клонове, на база на формула за 
разпределение и обложена от 
всяка държава със съответната 
национална ставка на корпора-
тивен данък/данък печалба. Във 
формулата, предложена от ЕК, 
участват три фактора – продаж-
би, труд (заплати и брой служи-
тели) и активи. Пакетът от мерки 
ще замени сегашната система, 
при която всяка страна членка 
облага корпоративните печалби 
според собствените си правила. 
Тъй като Европейската директи-
ва не предвижда хармонизация 
на ставките, всяка страна прила-
га националната си ставка върху 

своя дял, получен по формулата. 
ЕК предвижда поетапно въвеж-
дане на задължителна ОКООКД. 
Целта е държавите членки по-
бързо да осигурят въвеждането 
на общата данъчна основа. 

Консолидацията ще започне 
като втора стъпка, тъй като тя е 
най-трудната точка до момента 
от преговорите. Комисията пред-
вижда да я представи като ново 
предложение през 2016 г. Засе-
га се твърди, че това ще бъде 
хармонизация на формирането 
на данъчни основи, но не и на 
данъчните ставки. Дали ще ос-
тане така е друг въпрос, защото 
държавите с по-високо данъчно 
бреме като Франция, Италия, 
Германия и др. не гледат с добро 
око на ниските данъчни ставки 
в България, Ирландия и Кипър 
например. Друг аргумент срещу 
данъчната хармонизация е, че 
на практика ще има едно прераз-
пределение на данък между дър-
жавите. Ако дадена компания 
извършва дейност само в една 
държава, то тя ще се облага само 
там, но ако извършва бизнес в 

няколко държави, то данъкът 
печалба ще се преразпределя 
процентно към всички държави, 
в които се прави бизнес. 

България ще е само малка 
част от този бизнес. Може да се 
наложи част от събрания в Бъл-
гария корпоративен данък да се 
преведе на друга данъчна адми-
нистрация, което ще натовари 
административно държавите да 
правят сложни преразпредели-
телни сметки. Изходът от тази 
ситуация може да бъде намерен 
в предприемане на незабавни 
действия от правителството и 
унифициране на защитаваната 
позиция на България в областта 
на данъчната политика на ниво 
ЕС. В противен случай кабинетът 
рискува да изпадне в ситуация, в 
която ще бъде принуден да уве-
личи данъците, а това без съм-
нение ще доведе до значителна 
загуба на конкурентно предим-
ство и до рязко намаляване тем-
па на икономическо развитие, а 
страната ни има огромна нужда 
точно от обратното – от устойчив 
икономически растеж. È

ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ ÍÀËÎÆÈ ×ÀÑÒ ÎÒ 
ÑÚÁÐÀÍÈß Â ÁÚËÃÀÐÈß ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÅÍ 

ÄÀÍÚÊ ÄÀ ÑÅ ÏÐÅÂÅÄÅ ÍÀ ÄÐÓÃÀ ÄÀÍÚ×ÍÀ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
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àâòîð: ßíà Êîëåâà ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

Í
àñåëåíèåòî íà Çåìÿòà ñå óâåëè÷àâà ñ ìíîãî áúðçî òåìïî. Ïðåç 1960 ã. òî å áèëî ìàëêî 
íàä 3 ìëðä. äóøè è çà 50 ãîäèíè å íàðàñíàëî íàä äâà ïúòè. Äèíàìèêàòà íà ðàæäàåìîñò è 
ñìúðòíîñò ìîæå äà ñå ñëåäè íà ñàéòà countrymeters.info/bg/World. Â ðàçðåç ñúñ ñâåòîâ-
íàòà òåíäåíöèÿ, õîðàòà â Áúëãàðèÿ íàìàëÿâàò è òîâà ðàæäà ðåäèöà äðóãè ïðîáëåìè, êîèòî 
òåïúðâà ùå òðÿáâà äà ñå ðåøàâàò.

ШАМПИОНИ
ПО ИЗЧЕЗВАНЕ

За демографския срив в България и неговата 
заплашителна проекция във времето се говори от 
години. В края на август т. г. докладът на ООН за 
населението и демографските перспективи пред 
страните отново ни шокира с констатациите и прог-
нозите за все по-малко българи. Но всяко чудо за 
три дни... 

Â Òîï 10
И така: България е номер едно на най-бързо из-

чезващите страни. В „десетката“ има и други бал-
кански държави. Румъния, Босна и Херцеговина, 
Сърбия и Хърватия са в Топ 10 на страните, кои-
то като нас имат да решават тежки демографски 

проблеми. Гърция също е напред в негативната 
класация. Впрочем, цяла Европа страда от ниска 
раждаемост и силно застарява. През следващи-
те 35 години прогнозата за нашата страна вещае 
да намалеем с около 2 млн. души и тук да живеят 
малко над 5 млн. До средата на века ще се увели-
чи делът на хората над 60 г. и те ще са около 44%. 
Драстично ще намалеят българите в трудоспособ-
ната възраст между 15 и 59 години – от 58,9% на 
48,8%, се посочва в доклада на ООН.

Çàñòàðÿâàíå
На всеки 100 работещи в страната се падат 78 

пенсионери, сочат данните на Националния оси-
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гурителен институт за миналата година. Делът на 
възрастното население в България се увеличава. 
И за съжаление тенденцията е в бъдеще все по-
малко работещи да плащат пенсията на все пове-
че пенсионери. Съотношението между активното 
трудоспособно население и хората в третата въз-
раст ще продължава да е неблагоприятно. Една 
от причините за това е, че се наложи моделът на 
семействата с едно дете, отражение дава и все по-
късното майчинство, сочат специалистите по ре-
продуктивно здраве. Раждаемостта у нас е ниска, а 
смъртността - много висока. Глобализацията също 
дава своя негативен принос, тъй като вратите се 
отвориха и мнозина тръгнаха да търсят по-добри 
възможности навън. Миграцията на хора в рабо-
тоспособна възраст продължава, като най-сил-
но тежи фактът, че голяма част от завършващите 
елитни училища заминават да учат в чужбина и по-
вечето не се връщат. По показатели за смъртност 
България, заедно с Литва и Латвия, е на едно от 
първите места в Европа. Спадът на раждаемостта 
доведе до това, че днес почти всеки пети българин 
е на възраст над 65 години.

Ðàâíîäóøèå
Фактите стряскат, като научим за тях, и после 

всичко си продължава постарому. Политиците 
предпочитат да мислят краткосрочно. Така про-
блеми като демографския срив и натиск върху пен-
сионната система се задълбочават и стават все 
по-трудно решими. Вече свикнахме с мисълта, че 
възрастта за пенсиониране ще продължава да рас-
те. И тя расте, но трябва да се намери инструмент 
за справяне с отрицателния прираст. Друг проблем 
е, че се създаде прослойка от социални рентиери, 
които свикнаха да живеят с помощи и вече отказ-
ват да работят. Висока раждаемост се наблюдава 
само сред малцинствени групи с ниски доходи и с 
нисък образователен ценз, често клонящ към не-
грамотност. Бедността възпроизвежда бедност и 
растящи проблеми с „часовников механизъм“. За-
сега бюджетът някак си издържа и управляващите 
стоически не вземат мерки. Но на бизнеса всичко 
това започва да тегне – има много безработни, 
които разчитат на социалното милосърдие, а все 
по-остра става липсата на хора с квалификация и 
желание за работа.

Èìà ëè ðåøåíèå
Съществуват редица варианти за справяне с 

демографския срив и за ограничаване на раждае-
мостта сред малцинствени групи, които не могат да 
осигурят на децата си нормални условия за живот 
и образование. Демографските проблеми нямат 
бързо и лесно решение, защото те са следствие 
от блокажа на много други системи – зависят от 
средата, социалните системи, заетостта, удовлет-
вореността и т. н. Работещи примери по света има 
много. Трябва само да искаме да намерим точните 
съставки на българската рецепта срещу изчезване 
на нацията. Точно тези проблеми не търпят отлага-
не. Днес вече е късно, а утре ще е още по-късно, 
защото всички тези проблеми директно рефлекти-
рат върху икономиката и върху бюджета на държа-
вата.
Сп. „Икономика“ потърси мнения от бизне-

са за демографския срив и възможните реше-
ния на този проблем. È

ÄÅÌÎÃÐÀÔÑÊÈÒÅ ÏÐÎÁËÅÌÈ 
ÍßÌÀÒ ÁÚÐÇÎ È ËÅÑÍÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ, ÇÀÙÎÒÎ ÑÀ 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÎÒ ÁËÎÊÀÆÀ ÍÀ 
ÌÍÎÃÎ ÄÐÓÃÈ ÑÈÑÒÅÌÈ
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В България, както и в повече-
то развити държави, се наблю-
дава плавен демографски срив. 
Към това тук се добавя и един 
неколкогодишен рязък спад на 
раждаемостта в периода след 
хиперинфлацията през 1996 г.  – 
деца, който в момента започват 
да навлизат на пазара на труда. 
Ниската раждаемост води до 
застаряващо население, а ком-
бинирана с увеличаващата се 
продължителност на живота – до 
още по-застаряващо население. 
С други думи, по-малко работна 
ръка и по-малко платежоспособ-
но  население в активна възраст, 
за сметка на това – повече хора 
в отвъд трудоспособна възраст и 
по-малък брой деца и младежи.

Ако запазим начина на работа 
на икономиката ни, всичко това 
означава по-малко производство, 
по-малко потребление, по-малко 
средства за публични разходи.

Как да се справим? Ще мар-
кирам няколко прагматични и 
лишени от емоция подхода с 
дългосрочен ефект:

 Увеличаване на пенси-
онната възраст:  Факт е, че 
заради по-доброто качество на 
живот сме способни да работим 
по-дълго и това има позитивен 
ефект както върху работещия, 
така и към обществото като цяло. 
Самият работещ остава по-силно 

социално и икономически акти-
вен, което действа позитивно  не 
само на самочувствието, но и на 
доходите му. Същевременно има 
повече производство и по-малка 
социална тежест.

 Иновации: Способността 
да получим по-висока добавена 
стойност със същия или по-ма-
лък ресурс може (частично) да 
компенсира демографския срив. 
За да е възможно това, са необ-
ходими непрекъснати иновации и 
IT секторът в България е добър 
пример. Основна предпоставка 
за успех е доброто образование. 
Това трябва да бъде осъзнато от 
обществото като цяло и импле-
ментирано от детската градина 
до университета, като се даде 

максимална свобода за експери-
менти и се разпространяват бър-
зо добри практики. За да бъдем 
истински успешни, ученето тряб-
ва да остане през целия живот, 
което трябва да бъде възпитано 
и като лична цел, и като корпора-
тивна култура.

 Внос:  Когато има недостиг 
на определен ресурс, има два 
начина – да се произведе или да 
се внесе отвън. Доколкото произ-
водството на хора в трудоспособ-
на възраст отнема около 20 годи-
ни, очевидно трябва да търсим 
други подходи в краткосрочен и 
средносрочен аспект. Всъщност 
мобилността на хората е естест-
вен процес, който тече активно 
през последните десетилетия на 
глобализация и потоците към по-
привлекателните дестинации ще 
се засилват – остава да бъдем 
привлекателни за висококвали-
фицираните кадри.

 Стимули за увеличаване 
на раждаемостта: Докато реша-
ваме проблема в краткосрочен 
план, е добре да помислим и за 
мерки, които ще донесат дълго-
срочни резултати. Аз не вярвам 
в директните икономически сти-
мули за увеличаване на раж-
даемостта, но съм убедена, че 
по-добрата среда – сигурност, ин-
фраструктура, здравеопазване, 
учебни заведения и т.н. – може 
да привлече повече „щъркели“. È

ÍÅ ÂßÐÂÀÌ Â 
ÄÈÐÅÊÒÍÈÒÅ 
ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ 
ÑÒÈÌÓËÈ ÇÀ 
ÓÂÅËÈ×ÀÂÀÍÅ ÍÀ 
ÐÀÆÄÀÅÌÎÑÒÒÀ, ÍÎ 
ÑÚÌ ÓÁÅÄÅÍÀ, ×Å 
ÏÎ-ÄÎÁÐÀÒÀ ÑÐÅÄÀ 
ÏÐÈÂËÈ×À ÏÎÂÅ×Å 
“ÙÚÐÊÅËÈ” 

Åëåíà Ìàðèíîâà, ïðåçèäåíò íà “Ìóñàëà Ñîôò”:

Äà ïðîèçâåäåì 
èëè äà âíåñåì
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Как да се справим с демограф-
ския срив е въпрос за 1 млн. до-
лара, образно казано. Според 
мен има няколко стъпки, които 
биха дали резултат в тази посока. 
Нужна е по-добра организация в 
производствените предприятия и 
в селското стопанство, където да 
се включи повече работна ръка, 
и „Язаки“ вече има позитивен 
опит в България. Образованието 
е другият важен фактор, който 
също ще даде отражение. Време 
е да се спре кранчето на щедрото 
раздаване на социални помощи, 
вместо това за тези хора трябва 
да се създава заетост. Плащания-
та в социалната сфера трябва да 
са целенасочени и под условие – 
като учи, ще се плаща, иначе се 
спират. Когато деца раждат деца, 
също да не се дават помощи.

Изчисленията показват, че 
един добре образован млад човек 
струва на държавата и на роди-
телите си около половин милион 
лева. И срещу заплата, по-висо-
ка, отколкото у нас, по-развитите 
държави „купуват“ специалисти. 
Ако средата като цяло се подобри 
и бизнесът в България започне 

да работи по-ефективно, хората 
ще започнат да се завръщат. Аз 
съм вече 25 години „на манежа“ 
и трябва да призная, че бизнес в 
България се прави много трудно. 
На всяка крачка има препятствия. 
Ако някой не си плати, законът не 
дава възможност тези отношения 
лесно и бързо да се уредят. Освен 
това производителността е ниска, 
има силен административен на-
тиск. Говорим за демографска-
та криза, тя обаче е огледало за 

многото други  нерешени пробле-
ми. А когато хората срещат много 
пречки за професионалната си 
реализация и изпитват трудности 
заради средата, те вече просто 
заминават в чужбина. Ако иска-
ме да се справим с демограф-
ската криза, трябва първо да си 
изчистим „двора“, да станем по-
производителни, което ще ни на-
прави и по-конкурентоспособни 
да продаваме навън. IT сферата 
е чудесен пример, че и тук може 
да има привлекателни места за 
работа. Но там не работят хора, 
които не могат да четат, и затова 
сега трябва  със „сини карти“ да 
внасяме специалисти от трети 
страни. Имаме изобилие от без-
работни, а изпитваме остър не-
достиг от работна ръка. България 
има потенциал за създаване на 
високопроизводителен техноло-
гичен бизнес, в който обаче няма 
място за необразовани хора.

Възелът с демографската кри-
за вече не може да се развърже, 
а трябва да се разсече. Има до-
бри примери за справяне с всеки 
проблем, но трябва някой да се 
заеме с неговото решаване. È

ÅÄÈÍ ÄÎÁÐÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍ ÌËÀÄ 
×ÎÂÅÊ ÑÒÐÓÂÀ ÍÀ 
ÄÚÐÆÀÂÀÒÀ È ÍÀ 
ÐÎÄÈÒÅËÈÒÅ ÑÈ 
ÎÊÎËÎ ÏÎËÎÂÈÍ 
ÌÈËÈÎÍ ËÅÂÀ

Ìèë÷î Áîðîâ, óïðàâèòåë íà “Êàíòåê” ÅÎÎÄ:

Äåìîãðàôñêàòà êðèçà å 
èêîíîìè÷åñêî îãëåäàëî

Бедността възпроизвежда 
бедност и растящи проблеми 
с „часовников механизъм“
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Във всички слабо развити дър-
жави раждаемостта е висока, там 
не се образоват и проблемите са 
от друг характер. За разлика от 
България, където вече се питаме 
защо така бързо се стопяваме. 
Според мен всичко е въпрос на 
ангажираност. След като завър-
шат училище, много от младите 
хора отиват да учат в чужбина и 
там успяват да ги ангажират, след 
като няколко поколения родители 
пазеха децата си от работа. Сега 
има свободни работни места, а 
няма подходящи кандидати. Това 
е плодът на оттеглянето на дър-
жавата от анагажираност в нами-
ране на баланса между образова-
ние и пазар на труда. Държавата 
финансира обучение „на калпак“, 
без да се интересува дали за тези 
хора ще има работа като завър-
шат. Хората учат специалности, 
защото са им интересни, без да 
се замислят дали после ще на-
мерят реализация. Това води до 
редица последици. Например по 
стените може да прочетем „Оби-
чам България, мразя държавата“. 
Подобни чувства карат хората да 
напускат страната, като държава-
та преди това е плащала за тях-
ното образование. После може 
да са карали какви ли не курсо-
ве за квалификация по различни 
програми, в които държавата пак 
не се интересува дали този човек 
реално ще се влее в българския 
пазар на труда. Когато нещо за-
расне накриво, то трудно се из-
правя. Държавата абдикира от 
своите функции, а тя трябва да 
планира и да насочва. Без план 
нищо не става.

Демографският срив се реша-
ва чрез ангажираност на хората с 

работа. Сега имаме проблеми и 
с мигрантите, тъй като Европа е 
къща без куче. Тези хора, трябва 
да бъдат интегрирани, да започ-
нат да работят и да изкарват па-
рите, които ще харчат, а не да ги 
получават наготово. Държавата 
свикна да усвоява пари. Сред-
ствата, които се дават даром на 
безработни и социално слаби, 
трябва да стигат до тях чрез ра-
бота и бизнесът може да е актив-
ната страна в този процес. Иначе 
научихме вече второ поколение 
хора да не се трудят и ги уби-
ваме, обричайки ги на мизерно 
съществуване. Така се създават 

дисбаланси и неравенство, което 
дълго не може да стои под похлу-
пак. 

Управляващите трябва да 
осъзнаят, че безделието ражда 
пороци. Харчат се милиарди за 
неработещи в работоспособна 
възраст. Парите трябва да се 
насочват към стимулиране на 
заетостта. Когато имаме добре 
работеща икономика и отговорни 
и образовани хора с амбиции за 
градеж и развитие, тогава по-лес-
но ще намерим вярното решение 
и за справяне с демографския 
срив. È

ÌÈÃÐÀÍÒÈÒÅ ÑÚÇÄÀÂÀÒ ÍÎÂÈ ÏÐÎÁËÅÌÈ, À 
ÍÅ ÑÀ ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ

Êðàñèìèð Äà÷åâ:

Êðèâîòî òðóäíî 
ñå èçïðàâÿ

Трябва да се намери баланс между образование и пазар на труда



Промяната е за добро.

Новият Hyundai Tucson

Всичко в живота е промяна. Тя отваря нашето въображение 
и виждаме нещата под друга светлина. Промяната е духът, 
който създаде изцяло новия модел Tucson. 
Открийте силата на промяната на: change-is-good.eu
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Äà íå çàáðàâÿìå, ÷å
ОТПАДЪКЪТ Е ЦЕННА СУРОВИНА
ÂÈÑÎÊÈÒÅ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈß ÈÄÂÀÒ ÏÐÈ ÄÎÁÐÀ 
ÅÊÈÏÍÀ ÐÀÁÎÒÀ È ÏÐÀÂÈËÅÍ ÈÇÁÎÐ ÍÀ 
ÏÚÒß, ÏÎ ÊÎÉÒÎ ÑÅ ÂÚÐÂÈ

Òîäîð Áóðãóäæèåâ:

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà 

ÅÊÎÏÀÊ ÁÚËÃÀÐÈß ÀÄ å íàé-ãîëÿìàòà îðãàíèçàöèÿ 
çà îïîëçîòâîðÿâàíå íà îòïàäúöè îò îïàêîâêè â Áúëãà-
ðèÿ, êîÿòî íå ðàçïðåäåëÿ ïå÷àëáà. Ñúçäàäåíà å ïðåç 
ôåâðóàðè 2004 ã. Îñíîâíàòà öåë íà ÅÊÎÏÀÊ å óïðà-
âëåíèåòî íà ïðîöåñèòå ïî ñúáèðàíå, ñîðòèðàíå è 
ðåöèêëèðàíå íà äåêëàðèðàíè îò êëèåíòè íà îðãàíè-
çàöèÿòà îòïàäúöè îò îïàêîâêè è ïîñòèãàíå íà çàäúë-
æèòåëíèòå öåëè ïî ðåöèêëèðàíå è îïîëçîòâîðÿâàíå, çàëîæåíè â 
Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå. ÅÊÎÏÀÊ ñúçäàâà è óïðàâëÿâà çàåäíî ñ 
îáùèíèòå, ñ êîèòî èìà ñêëþ÷åíè äîãîâîðè, ñèñòåìè çà ðàçäåëíî ñúáèðàíå 
íà îòïàäúöè îò îïàêîâêè. Êúì ìîìåíòà ðàáîòè â 73 îáùèíè ñ íàñåëåíèå îò 
íàä 2,7 ìëí. æèòåëè è èìà ðàçïîëîæåíè íàä 16 400 öâåòíè êîíòåéíåðà. 

ИДЕР Е ТОЗИ… който с идеите и действия-
та си създава екип от последователи, убе-
дени в правилния избор на пътя, по който 
вървят.

НАЙ-ВАЖНИТЕ ФАКТОРИ ЗА МОЯ УСПЕХ СА… ясна 
визия, постоянство, приоритети и стабилен екип от 
специалисти.

ВИСОКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ИДВАТ В РЕЗУЛТАТ НА… 
екипната работа.

МОЯТА ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ Е… ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ 
да бъде еталон за грижа към околната среда, моти-
ватор за по-добър живот и отговорно отношение към 
природата. 

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕЦИКЛИРАЩАТА 
ИНДУСТРИЯ СЕ КРИЕ В… използването на 100% су-
ровини, добити от отпадъци, за произвеждането на 
нови продукти. България има силно развита рецикли-
раща индустрия в сравнение с нашите съседки Сър-
бия, Македония и Гърция. Капацитетът може да се 
развива и да достигнем до едно от първите места в 
рециклирането на Балканския полуостров. В рамките 
на ЕС се увеличава делът на отпадъците, които може 
повторно да се използват, за сметка на количествата, 
които се депонират. Потреблението на стоки също се 
увеличава, което води и до нарастване потребление-
то на енергия и на редки и ценни природни суровини. 
Затова развитието на рециклиращият сектор е от все 

по-голямо значение.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД „ЕКОПАК“ СА… изис-
кванията, които ще постави новата Европейска дирек-
тива за управление на отпадъците. До 2020 г. директи-
вата се фокусира върху превенцията на отпадъците, 
въвежда нови цели, които ще подпомогнат премина-
ването на ЕС към постигането на „кръгова икономика“.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ Е… пре-
връщането на отпадъка в суровина или полезен про-
дукт, както и подготовката му да изпълнява тази функ-
ция в производството или в икономиката като цяло.

ОТГОВОРНОСТТА ПРЕД БЪДЕЩИТЕ ОБИТАТЕЛИ НА 
ЗЕМЯТА Е ДА… пестим нейните ресурси, тъй като те 
са ограничени, да не я замърсяваме и да бъдем раз-
умни в потреблението на продукти.

НАВИЦИТЕ НА ХОРАТА… категорично трябва да се 
променят в посока отговорно поведение към околната 
среда, което включва всеки разделно да събира отпа-
дъците си.

ПРЕЧКИТЕ ПРЕД ДОБРИТЕ НАМЕРЕНИЯ БОКЛУКЪТ 
ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В РЕСУРС СА… манталитетът и кул-
турата на българина да опазва чиста околната среда. 
Недостатъчна е и волята на институциите да работят 
в тази посока.

БИЗНЕСЪТ В НАШАТА СТРАНА СЕ СПЪВА ОТ… липса-
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Тодор Бургуджиев е из-
пълнителен директор на 
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ от 
2010 г. Има 13-годишен 
опит в пивоварната ин-
дустрия, като се изкачва 
до поста изпълнителен 
директор на „Астика“. Ра-
боти 17 години в систе-
мата на „Кока-Кола ХБК“, 
като от 2005 г. до декем-
ври 2009 г. е бил региона-
лен технически директор 
на „Кока-Кола ХБК“. Член е 
на УС на Асоциацията на 
производителите на без-
алкохолни напитки в Бъл-
гария. Има множество ква-
лификации в областта на 
производството, менидж-
мънта, управлението на 
хора и процеси от Harvard 
Business School (Бостън, 
САЩ), Европейски център 
по управление (Брюксел, 
Белгия), Международeн 
институт за управление 
на развитието (Лозана, 
Швейцария). 

та на ясни правила и тяхното прилагане, липса на кон-
трол от страна на институциите. Големият дял сива 
икономика и нелоялната конкуренция също са пречка.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПО-ДОБРО МЯСТО 
ЗА ЖИВЕЕНЕ, КОГАТО… всеки един от нас бъде от-
говорен за действията си и за последствията от тях. 

ИНВЕСТИРАМ В… развитието на бизнеса и хората.

ОПТИМИЗЪМ МИ ДАВАТ… децата и младите хора. Те 
са тези, които със своя ентусиазъм и дръзновение мо-
гат да променят света. Ето защо ние сме длъжни да 
им предоставим необходимите знания и умения, да ги 
подготвим за предизвикателствата на утрешния ден.

ЗА МЕН НАЙ-ГОЛЯМА СТОЙНОСТ ИМА… признанието 
на обществото за свършената работа. È

ÌÎÆÅÌ ÄÀ ÑÌÅ 
ÑÐÅÄ ÏÚÐÂÈÒÅ ÏÎ 
ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÅ ÍÀ 

ÁÀËÊÀÍÈÒÅ, ÊÀÊÒÎ 
È Â ÏÎÑÒÈÃÀÍÅÒÎ 

ÍÀ “ÊÐÚÃÎÂÀ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ” 
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àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà 
Âñè÷êè íåäîñòàòúöè íà áúëãàðñêàòà 
èêîíîìèêà èçáóÿâàò â òóðèçìà. Ìîæå 
áè çàùîòî ìíîçèíà ïîâÿðâàõà, ÷å òî÷-
íî â òîçè ñåêòîð èìà ëåñíè ïàðè è ñå 
õâúðëèõà íà ñëÿïî äà èíâåñòèðàò. Íå 
ñè äàäîõà ñìåòêà, ÷å çà äà å ïå÷å-
ëèâø åäèí õîòåë, òîé òðÿáâà äà ðàáî-
òè 24 ÷àñà â äåíîíîùèåòî è äà íÿìà 
ïî÷èâåí äåí. À çà äà å ïúëåí õîòåëúò, 
íÿêîé òðÿáâà ïîñòîÿííî äà ðàáîòè çà 
òîâà. Îñâåí âñè÷êî çà ãîñòèòå òðÿáâà 
äà ñå ïîëàãà òàêàâà ãðèæà, ÷å òå äà 
ñè òðúãâàò äîâîëíè è îòíîâî äà ñå âðú-
ùàò. Íî òóðèçìúò íå å ñàìî õîòåëè...

СИЗИФОВИЯТ КАМЪК     

Ò
уризмът се оказа костелив орех. Апетитите 
към превръщането му в доходоносен бизнес 
силно се бяха изострили, но се оказа, че са 
нужни много знания, умения, вещина и компе-
тентност. Тази дейност не бива да се прави „на 

парче“, макар туризмът да е като пъзел от много пар-
чета. Целият сектор е в една лодка, но тези, които са 
в нея, още не си дават сметка, че заедно трябва да 
пазят баланса. Играчите са наистина много и меж-
ду тях липсва синхрон, което не дава възможност за 
модерен маркетинг на България като целогодишна 
туристическа дестинация, която предлага букет от 
преживявания и възможности. А и фактът, че трайно 
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се установихме в дъното на класацията по благосъ-
стояние в ЕС, не ни дава шанс в туризма да имаме 
претенции за нещо повече. 

Ñòèõèéíî ðàçâèòèå
България не успя да си създаде имидж на прес-

тижна дестинация, щом  BBC може да  представи 
лятното Българско Черноморие като „Слънце, секс 
и недоверчиви родители“. В сектора се натрупаха 
много проблеми, тъй като инвеститорите отказаха 
да се вслушат в предупрежденията да гледат в перс-
пектива и да не действат стихийно, да не презастро-
яват, а да създават качествен туристически продукт 

и стъпка по стъпка да градят устойчив бизнес. Но 
явно туризмът у нас не работи по най-добрите па-
зарни правила, щом за това лято българските хоте-
лиери отчитат слаб сезон. Отдават го на сериозния 
спад  на руските туристи в България (около 22% - по 
данни на Института за анализи и оценки в туризма), 
заради санкциите, наложени от Европейския съюз 
на Русия. Повечето не успяха да компенсират с по-
ток на летовници от други страни, което показва, че 
на нашия туризъм му куца и маркетингът. Не е тай-
на, че българите също бягат от българските курорти, 
избирайки места с по-добро обслужване, по-малко 
строежи и по-чиста природа. А нищо по-естествено 

ÂÐÅÌÅ Å ÃÎËßÌÎÒÎ 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÀ×È ÄÀ 
ÏÎÊÀÆÀÒ È ÂÈÑÎÊÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 
ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ, ÊÎÉÒÎ ÏÐÅÄËÀÃÀÒôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

    НА ТУРИЗМА

КАКВО ПОСТИГНА 
БРАНШЪТ
ÑÈËÍÈ ÑÒÐÀÍÈ

 Áúëãàðèÿ å öåëîãîäèøíà òó-
ðèñòè÷åñêà äåñòèíàöèÿ

 Áîãàòè âúçìîæíîñòè çà çèìåí 
è ëåòåí òóðèçúì, øèðîêîäîñòúï-
íè ÑÏÀ ïðîöåäóðè è êîìôîðò, 
îãðîìåí ïîòåíöèàë çà êóëòóð-
íî-èñòîðè÷åñêè, âèíåí, ãîëô, 
åêî-, ñåëñêè, åêñòðåìåí è áèç-
íåñ òóðèçúì

 Íîâà è ìîäåðíà áàçà

 Òóðèñòèòå ìîæå äà èìàò áî-
ãàòà ïðîãðàìà îò ðàçíîîáðàç-
íè ïðåæèâÿâàíèÿ

ÑËÀÁÈ ÑÒÐÀÍÈ

 Ëèïñà íà ÿñíà êîíöåïöèÿ çà 
ðàçâèòèåòî íà áúëãàðñêèÿ òó-
ðèçúì è íà ïîñëåäîâàòåëíîñò â 
îñúùåñòâÿâàíåòî é 

 Áúëãàðèÿ íå ñúóìÿâà äà ñå 
ïîçèöèîíèðà êàòî ïðåñòèæíà 
åâðîïåéñêà òóðèñòè÷åñêà äåñ-
òèíàöèÿ ñ âèñîêîêà÷åñòâåí òó-
ðèñòè÷åñêè ïðîäóêò

 Ìíîãî èãðà÷è, ìåæäó êîèòî 
ëèïñâà ñèíõðîí

 Õðîíè÷åí ïðîáëåì ñ êàäðè-
òå 

 Ãîëÿìà ÷àñò îò ñåêòîðà íå 
ðàáîòè íà ñâåòëî
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от това българите основно да летуват в България,  т. 
е. има вътрешен потенциал, от който туризмът не се 
възползва.

Ñêè ñëàëîì
Очакванията за зимния сезон са по-оптимистични 

от лятното разочарование. България е на пето място 
като европейска зимна ски  дестинация. Преди нас 
са Австрия, Швейцария, Франция и Германия. „Че-
решката на тортата“ са ски училищата, които са дос-
та изгодни за чуждестранните туристи. Българският 
зимен туризъм продължава да е ниско бюджетен. 
Няма как да достигнем Австрия, тъй като тя предла-
га висок стандарт и доста българи вече предпочитат 
Австрийските Алпи през зимата. Но цената често е 
определяща и затова немалко европейци откликват 
на българските оферти за ски и зимна ваканция. 
Младите хора са привлечени и от разнообразните 
забавления, които нашите курорти предлагат. Сред 
недостатъците са малкият брой лифтове и късите 
писти. Затова тук идват начинаещи и малко напред-
нали скиори, коментира директорът на Института за 
анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Спо-
ред него в България има концептуален проблем за 
развитието на туризма. Витоша е на минути от сто-
лицата, а планината не се развива като туристиче-
ска и ски дестинация. Нейните възможности и иконо-
мически ресурси не се използват. Тя е занемарена и 
става все по-непривлекателна за туристите. Липсва 
виждане как тя да се оживи не само като ски зона, но 
и като целогодишна туристическа атракция. „Витоша 
има вид на изоставена фабрика. Някога тук успешно 
са се развивали ски спортове, а сега е мъртва тери-
тория, макар да е в близост до европейска столица 
и културно средище“, казва той. 

Äà èìàø íàé-ãîëÿìîòî áîãàòñòâî
Разбира се, че има и най-добри примери, които 

дават увереност, че в България също може да се 

прави успешен туризъм. Разполагаме с всички да-
дености, за да сме привлекателни за туристите и 
през четирите сезона – зимни и летни курорти, СПА 
хотели с минерална вода, както и възможности за 
културно-исторически, винен, голф, еко-, селски, 
екстремен и какъв ли не още туризъм. Повечето от 
хотелите са нови, голяма част от старата база е мо-
дернизирана с оглед на категорията туристи, които 
се очакват. Имаме изключително културни и природ-
ни забележителности и нематериално наследство, 
което обаче не може да кажем, че се управлява до-
бре. Според Румен Драганов има туристически ат-
ракции с неясна собственост и те не се използват 
по начин, който да води до икономически ползи за 
обществото. Природното и културното богатство, с 
което разполагаме, не се осъзнава като богатство и 
се разхищава.

Ñêúïî èëè åâòèíî
„Развихме най-вече нискобюджетен туризъм и ев-

тин туристически продукт, който е насочен към иконо-
мически слабите слоеве на Европейския съюз. Някак 
доброволно се съгласихме да изпълняваме основни-
те социални функции на богатите европейски дър-
жави, доброволно приемаме да работим с ниски 
заплати при двойно счетоводство, да плащаме най-
ниските осигуровки и да имаме най-ниските пенсии 
в Европа“, обобщава Румен Драганов. Той предлага 
решение на въпроса с браншовите организации и 
асоциации в туризма, които са над 200, и с тях труд-
но може да се води ползотворен диалог. Препоръчва 
да се направи камара, в която те да членуват. Така 
държавата ще може да контактува с оторизирани 
лица, които да представляват целия бранш.

Проблемите в сектора са много. Той е основно в 
частни и ръце и държавата може само да го подпома-
га, но не и да работи вместо него. Време е голямото 
количество играчи да покажат и високо качество. È
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- Министър Ангелкова, има ли причини 
българският туризъм като цяло да е до-
волен от резултатите през тази годи-
на?

- Изпращаме една трудна година с про-
тиворечиви резултати. Имахме добър зи-
мен сезон с ръст от около 8%, но и спад в 
летния. Всичко това ме кара да съм много 
амбицирана за следващата година, защо-
то българският туризъм може много повече. Затова 
аз лично не съм доволна от резултатите, които от-
читаме. Въпреки сложната международна ситуация 
и спад от един от най-важните ни пазари – руския, 
съм убедена, че можехме да се справим много по-
добре, ако през 2014 г. са били направени необхо-
димите превантивни действия. Именно затова вече 
работим за сезон 2016 г. Опитваме се и напълно да 
преобърнем начина, по който страната ни се пред-
ставя пред света – и като визия на щандовете на 
международните туристически изложения, и като 
маркетингов подход. Ще заложим на мерки, които 
са много по-достъпни и същевременно ефективни. 
Предвиждаме стратегическо партньорство с голе-
ми туроператори, с нискотарифни авиокомпании, 
провеждане на поне сто журналистически и екс-

педиентски тура, много по-масирано присъствие в 
глобалната мрежа. 

- Кои според вас са силните и слабите страни 
на туристическия сектор?

- Със сигурност най-силната страна на българ-
ския туризъм е, че можем да предложим всичко 
на своите клиенти - масов летен и зимен туризъм, 
над 3000 минерални извора, уникално богатство за 
СПА туризъм, съхранена природа и древно култур-
но-историческо наследство. Можем да развиваме 
всички видове туризъм. Говорейки за слабостите 
на сектора обаче, трябва да признаем и някои обек-
тивни истини. Липсата на консолидация сред турис-
тическия бранш пречи за формирането на единен 
облик. В момента има отделни субекти, които пра-
вят големи компромиси с качеството и отчасти или 

Íèêîëèíà Àíãåëêîâà, 
ìèíèñòúð íà òóðèçìà:

Ùå âúðíåì 
áúëãàðèòå â 
Áúëãàðèÿ
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напълно работят в сивия сектор. А в туризма едно 
неприятно усещане може да развали цялата вакан-
ция. Затова съм амбицирана заедно с бранша да 
намерим верните решения за неговото консолиди-
ране и изолиране на порочните практики. Така ще 
гарантираме качество на туристическия продукт и 
всеки турист – българин и чужденец, ще знае какво 
да очаква. 

- Как върви създаването на регистър на турис-
тическите атракции и на местата за туризъм в 
България? Какви ще са ползите от него?

- Регистърът на туристическите атракции отбеля-
за над 550 хил. уникални посещения малко пове-
че от месец след неговото създаване. Всичко това 
показва, че хората искат да пътуват и имат инте-
рес да опознаят своята родина. Чрез него не само 
полагаме основата за събиране на информацията 
за всички туристически атракции на едно място, 
но това ще даде възможност и да установим тях-
ната собственост и приоритетно да инвестираме в 
популяризирането на тези от тях, които предлагат 
достъпност и са социализирани. Призовавам об-
щините да са по-активни при изпращането на ин-
формация за регистъра, за да можем наистина да 
обединим всички обекти в него.

- Коя според вас е успешната формула за пре-
връщането на България в атрактивна туристи-
ческа дестинация и през четирите сезона?

- България има необходимите дадености да 
развива всички видове туризъм. Древната ни кул-
тура и съхраненото историческо богатство е това, 
което може да ни направи разпознаваеми на меж-
дународния пазар. В страната ни са открити над 
40 000 исторически обекти и артефакти, което ни 
нарежда на първите три места в Европа заедно с 
Италия и Гърция. Затова сме взели решение през 
тази и следващата година да заложим на култур-
но-историческия туризъм в рекламната политика 
на Министерството на туризма. Такива са и между-
народните тенденции – близо 60% от туристите в 
световен мащаб избират културата или културно-
то наследство като причина за своите пътувания, 
а според Световната организация по туризъм през 
2020 г. културният туризъм ще бъде водещ.

 
- Основен упрек е, че България се превърна в 

нискобюджетна туристическа дестинация. Има 
ли възможности да се позиционираме в по-висок 
ценови клас, свързан с по-висок престиж и по-пла-
тежоспособни туристи?

- Подобни обобщения са вредни за целия сектор. 
Да, България предлага достъпни цени на туристи-
ческите продукти, но имаме всички предпоставки да 
развиваме и висококатегориен туризъм. В страната 

има перфектни условия за зимен туризъм, а зна-
ете, че туристите, практикуващи зимни спортове, 
обикновено харчат в пъти повече средства от масо-
вия летен турист. Имаме много добри условия и за 
голф, който привлича висококатегорийни туристи. 
Затова постоянно повтарям, че трябва да работим 
за диверсификация на туристическия продукт. 

- Искаме да привличаме туристи от чужбина, 
а не умеем да задържим българите да почиват в 
България. Има ли нужда сами себе си да убеждава-
ме с клип като „България е мястото!“? 

- Убедена съм, че трябва да обърнем много по-
голямо внимание на българския туризъм. През тази 
година поставихме началото с кампанията за на-
сърчаване на вътрешния туризъм, която се финан-
сира по ОП „Регионално развитие“. Надявам се и 
тя да е помогнала за резултатите, които отчитаме 
за първите седем месеца – около 1,9 млн. българи 
са почивали в страната, което е ръст от около 9%. 
Това не бива да ни успокоява – имаме още доста да 
работим, за да върнем българите в България. Зато-
ва и през следващата година българските туристи 
ще бъдат основна целева група в маркетинговата 
стратегия на министерството. Браншът също е го-
тов да им предложи най-добрите условия. Новият 
рекламен клип на България, в който някои  от най-
големите холивудски звезди говорят за впечатлени-
ята си от нашата страна, не е предназначен за бъл-
гарите, но предизвиква много голям интерес и сред 
тях. Само за два дни видеото достигна до 1,3 млн. 
души, голяма част от които българи. Наред с всички 
комуникационни канали, като интернет, телевизия, 
участие на международни изложения, клипът ще се 
излъчва и по време на предварителните прожекции 
на „Съдилището“ – българската номинация за чуж-
доезичен „Оскар“. È

ËÈÏÑÀÒÀ ÍÀ ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈß ÑÐÅÄ ÁÐÀÍØÀ 
ÏÐÅ×È ÇÀ ÔÎÐÌÈÐÀÍÅÒÎ ÍÀ ÅÄÈÍÅÍ ÎÁËÈÊ
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Отливът на руски туристи се усети сил-
но, тъй като не успяхме да ги заместим с 
туристи от другите балкански страни, да 
не говорим за Индия и Китай. За да при-
влечем хора оттам, трябва да мине време 
и да се инвестират сериозни средства.

Основният минус на бранша е липсата 
на квалифицирани кадри, които с лека ръка ра-
зочароваме и те или напускат България, или на-
мират друго поле за изява. Туризъм не се прави 
със сезонно подбрани хора без образование, без 
ценз, без обучение. Въпросът е какъв продукт 
създава туристическият бранш. Аз инвестирам в 
целогодишен СПА бизнес и това дава сигурност 
на хората, че ще са заети целогодишно. Иначе 
няма как да наема някого за три месеца, после 
да го освободя за девет и после пак да разчитам 
на него. Това не е реалистично. И тук моят упрек 
е към инвеститорите и собствениците, а не към 
кадрите. С тримесечна заплата човек не може да 
се издържа цяла година. Инвеститорите трябва 
да знаят как да осигурят добър продукт, как да 
намерят подходящите кадри, как да ги обучат 
и да ги ангажират целогодишно. Когато хората 
имат доверие в собственика, те не го напускат.

Друг минус е липсата на пречиствателни стан-
ции по Черноморието. Това изигра лоша шега, 
тъй като допуснахме да развиваме летен тури-
зъм, без да са осигурени такива съоръжения.

Нямаме добър маркетинг на туристическия 
продукт. Защо много българи отиват да почиват в 
Гърция? Имат чиста вода, тъй като там стриктно 
спазват екологичните изисквания, предлагат ка-
чествена, макар и еднообразна храна. В Гърция 
събират кадри от съседните страни, като вземат 
хора, които здраво да работят. Там държавата се 
е справила с битовата престъпност, а за туристи-
те това не е никак маловажно.

В туризма трябва да мине време и да има пе-
риоди нагоре, периоди надолу, за да се отсее 
негодното. Така по естествен начин ще отпаднат 
онези, които не се справят. И в момента инвести-
торите, които знаят защо са в туризма, имат не 
спад, а ръст от поне 6-7%. 

Ако тръгнем да правим прогнози за зимния ту-
ризъм, първо трябва да имаме отговор на въпро-
са какво става с летище Пловдив. Трябва да сме 
наясно как чуждестранните туристи ще кацат в 
България, за да предвидим какво ще стане със 
зимния туризъм в Пампорово и със СПА зоните 
във Велинград, Девин, Хисаря. È

ÊÀÄÐÈÒÅ ÁßÃÀÒ ÎÒ ÁÐÀÍØÀ, 
ÇÀÙÎÒÎ Ñ ÒÐÈÌÅÑÅ×ÍÀ 

ÇÀÏËÀÒÀ ×ÎÂÅÊ ÍÅ ÌÎÆÅ ÄÀ 
ÑÅ ÈÇÄÚÐÆÀ ÖßËÀ ÃÎÄÈÍÀ

Ñòåôàí Øàðëîïîâ, 
ïðåäñåäàòåë íà Áúëãàðñêèÿ ñúþç 
ïî áàëíåîëîãèÿ è ÑÏÀ òóðèçúì:

Â ïåðèîä íà 
ñïàä îöåëÿâàò 
íàé-äîáðèòå
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ÂÑÅ ÏÎÂÅ×Å ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ 
ÁÅÇÀËÊÎÕÎËÍÈ ÍÀÏÈÒÊÈ ÈÇËÈÇÀÒ ÍÀ ÂÚÍØÍÈ ÏÀÇÀÐÈ

àâòîð: ßíà Êîëåâà ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

Àêî íÿêîé òâúðäè, ÷å 
áåçàëêîõîëíàòà èí-
äóñòðèÿ å ëåñåí ñåê-
òîð, íå ìó ñå äîâåðÿ-
âàéòå. Àêî íÿêîé âè 
êàæå “Êàêâî ïúê òîëêî-
âà ìó å òðóäíîòî äà áó-
òèëèðàø âîäà, ñëàãàø 
åäíà ïîòî÷íà ëèíèÿ è 
ãîòîâî”, è ñ íåãî íå ñå 
ñúãëàñÿâàéòå. Çàùîòî 
óñïåõúò ñå ìåðè íå ïî 
áðîÿ íàïúëíåíè áóòèë-
êè, à ïî òåçè, êîèòî ñà 
ïðîäàäåíè.

ВСИЧКО ТЕЧЕ,
íî íå âñè÷êî ñå ïèå

Ï
роизводството на безалкохолни напитки се развива изключител-
но динамично. Конкуренцията става все по-голяма и да за може 
една компания да има стабилност на този труден пазар, тя се 
нуждае от дългосрочни устойчиви решения. В нея вече не може 
да се наложат случайни играчи, които търсят бързи печалби.

Áèñòðà âîäèöà
Част от производителите са обединени в Асоциацията на производи-

телите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ). Нейни членове са 
производители на газирани и негазирани напитки, плодови сокове, фирми, 
бутилиращи натурална минерална, изворна или трапезна вода, компании, 
произвеждащи и доставящи суровини, опаковки, технологично оборудване. 
„Секторът продължава да се развива. Успех има една млада категория – 
бутилираната вода. Като стопанска дейност тя се разрасна в последните 15 
години. За това време се създаде нова потребителска нагласа“, разказва 
Жана Величкова, изпълнителен директор на АПБНБ. По данни на асоциа-
цията консумацията на бутилирана вода е малко над общото потребление 
на безалкохолни напитки в страната, което е важен знак, че индустрията е 
способна. Тя прави неща, които другаде са се случвали по-бавно. Секторът 
има потенциал на първо място заради разнообразието на вода в страната. 
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Около 20-ина са производителите на бутилирана 
минерална вода, а на изворна вода – десет. Нара-
ства интересът към бутилиране на трапезна вода.

Ïîä êàïà÷êàòà
Потребителят все повече се интересува какво 

всъщност има в бутилката. Индустрията има же-
лание да отговаря на променящия се вкус на кон-
суматора и затова промяната е нейна основна ха-
рактеристика. По данни на АПБНБ при газираните 
напитки има лек отлив на потребителския интерес, 
макар да се наблюдава все по-голямо разнообра-
зие от предложения в различни ценови сегменти. 
Същевременно се произвеждат и утвърдени за 
българския пазар напитки като лимонадата. И това 
се случва на този малък пазар, на който модата 
и външното влияние създават тенденции за нови 
вкусови възприятия, ко-
ментира Жана Величкова. 
Според нея в ожесточена-
та конкуренция произво-
дителите намират своята 
ниша – те разширяват и 
развиват продуктовото си 
портфолио, повишават 
качеството. Целта е все-
ки потребител да намери 
подходящата за него на-
питка, която му харесва и 
е по неговия джоб.

Áåç ãðàíèöè
Националният пазар е 

малък, и за да може ком-

паниите да развиват бизнеса си по устойчив начин, 
те трябва да имат стратегия и за излизане навън. 
Важно е инвестициите за познатост и налагане на 

отговорна бизнес репутация да бъ-
дат защитени. Ако индустрията иска 
да се развива, тя трябва да е конку-
рентоспособна и да залага на дъл-
госрочни стратегии. Пазарният 
успех изисква ресурси, подготвен 
екип, добре планирани инвес-
тиции, правилна маркетингова 
стратегия. Вътрешните продаж-
би са лимитирани и устойчивото 
развитие на бизнеса трябва да се 
крепи и на износа. Това е индус-
трия, която се характеризира с 
висок процент на транспортните 
разходи. Бутилираната вода пък 
изисква да се направят инвести-
ции, за да може тя да отговори на 
вкусовите предпочитания на все-

ки пазар. И въпреки трудностите експортът стига 
до далечни дестинации като Китай, САЩ, Япония, 
някои  африкански страни. 

Êðà÷êà ïðåäè âñè÷êè
Ролята на иновациите е изключително важна. Те 

започват от машините, бутилките и стигат и до напит-
ките, които се слагат в тях. Има иновации, свързани 
с енергийната ефективност на фирмите, иновации 
има дори в маркетинговите стратегии. Успешната 
формула за бизнес се базира на дългосрочните ре-
шения. Случаен инвеститор с кратък план за разви-
тие едва ли ще навлезе на този висококонкурентен 
пазар, твърди Жана Величкова.

Бизнес лидерите на две от най-успешните 
компании в сектора ще споделят своя опит. È

5
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Ñâåòîñëàâ Àòàíàñîâ:

Îáðúùàìå âíèìàíèå íà âñåêè äåòàéë

ÈÌÀÌÅ ÑÈËÍÈ ÃËÎÁÀËÍÈ ÌÀÐÊÈ, ÍÎ ÇÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß 
ÏÀÇÀÐ ÐÀÇÂÈÂÀÌÅ È ÑÏÅÖÈÀËÍÈ ÁÐÀÍÄÎÂÅ

Ñâåòîñëàâ Àòàíàñîâ e 
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà 
“Êîêà-Êîëà ÕÁÊ Áúëãàðèÿ” 
îò ìàé 2014 ã. Çà ïúðâè ïúò 
â 23-ãîäèøíàòà èñòîðèÿ 
íà êîìïàíèÿòà áúëãàðèí 
çàåìà òàçè âèñîêà ïî-
çèöèÿ. Çàïî÷âà ðàáîòà 
êàòî ñòàæàíò ïðåç 1999 
ã. è ïðåç 16-òå ãîäèíè 
ðàáîòà â “Êîêà-Êîëà ÕÁÊ 
Áúëãàðèÿ” òîé óñïåøíî 
ïðîïðàâÿ ñâîÿ ïðîôåñè-
îíàëåí ïúò, êàòî çàåìà 
ðàçëè÷íè ðúêîâîäíè ðîëè. 
Ïðåç 2007 ã. å íàçíà÷åí 
çà ìàðêåòèíã ìåíèäæúð, 
à òðè ãîäèíè ïî-êúñíî 
ïîåìà ïîçèöèÿòà ìåíè-
äæúð Ìàðêåòèíã è íàöèî-
íàëíè êëþ÷îâè êëèåíòè çà 
ñòðàíàòà. Â íà÷àëîòî íà 
2011 ã. ñòàâà òúðãîâñêè 
äèðåêòîð. 

- Господин Атанасов, какво се 
изисква, когато предлагате све-
товноизвестна марка безалко-
холни напитки?

- Когато продуктът, който прода-
ваме, е разпознаваем по цял свят, 
поддържането на безупречно ка-
чество е от огромно значение. В 
нашия случай продуктите имат не 
само отличителен вкус и форма, 
но и 129-годишна история, което 
ни кара да сме още по-стриктни 
по отношение на всеки детайл. 
Сред най-големите предимства е 
фактът, че имаме силна глобал-
на марка с традиции, имаме въз-
можността да използваме добри 
практики от цял свят, да черпим 
от опита на колеги от други стра-
ни, както и от своя собствен опит. 
Тази година е много специална: 
„Кока-Кола“ чества 50 години на 
българския пазар, освен това 
световноизвестната контурна бу-
тилка празнува своя 100-годишен 
юбилей. Отбелязваме и 10 години 
от придобиването на натурална 
минерална вода „Банкя“. 

- Каква е конкуренцията на 
българския пазар и кое дава сила 
на „Кока-Кола“?

- Нашите лоялни потребители 
и клиенти ни мотивират да про-
дължаваме да отстояваме своите 
лидерски позиции на пазара. Си-
лата на компанията идва от екипа 
енергични и можещи хора, които 
хвърлят сърце и душа на работно-
то си място. Много важна е роля-
та и на нашите силни марки. Ще 
разсея заблудата, че „Кока-Кола“ 
продава само глобални марки, 
които са силни по подразбира-
не и вече са развити. Ние има-
ме много силни търговски марки, 
тръгнали от нулата на българския 
пазар, сред тях са Cappy, Cappy 
Pulpy, Nestea, „Монстър“, „Банкя“.  
Имаме ясна корпоративна иден-
тичност и отговорно поведение 
към обществото. Конкуренцията 
на българския пазар става все по-
интензивна. Все повече конкурен-
ти разширяват портфолиото си и 

навлизат в различни видове нови 
опаковки и асортименти. 

- Разполагате с един добре по-
знат продукт - как го поддържа-
те жив в съзнанието на потре-
бителите и търсен от тях?

- Често в разговорите с клиенти 
ги чуваме да казват, че каквото и 
да се случва, „Кока-Кола“ винаги 
ще си върви. Това ни кара да се 
усмихваме. Необходима е неу-
морна работа, за да се поддържа 
един продукт жив в съзнанието 
на потребителя. За нас от осо-
бено значение са постоянната 
таргетирана комуникация, сил-
ният промоционален и семплинг 
календар, непрекъсната работа 
с клиентите и подобряване на 
пазарното ни изпълнение в тър-
говските обекти. Предлагаме 
разнообразие на вкусове – на-
пример Coca-Cola Zero без захар, 
Coca-Cola cherry. Поддържаме и 
разнообразие на опаковките. По-
требителите може да се докоснат 
до духа на марката чрез събити-
ята, които организираме – Coca-
Cola Happy Energy Tour, различни 
обществени или спортни прояви. 
Но най-важният приоритет остава 
безкомпромисното качество. 

- Какви новости въвеждате с 
цел увеличаване на продажби-
те? 

- Непрекъснато мислим за нови 
продукти с потенциал, така през 
последната година се появи мар-
ката Cappy Pulpy с 4 вкуса, която 
бележи доста добър успех. Пред-
ложихме нови продукти под мар-
ката „Монстър“, сменихме фор-
мата на бутилката и етикета на 
минерална вода „Банкя“. Отбеляз-
ахме 50-годишното присъствие на 
„Кока-Кола“ в България с лого на 
етикетите, изписано на кирилица. 
През октомври на пазара се появи 
новият Nestea зимен вкус ябълка 
и канела. Инвестираме най-вече в 
иновации и се стремим винаги да 
отговаряме на нуждите на нашите 
потребители. È
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Äèìèòúð Äúëãú÷åâ: 

È èçíîñúò å ñòèìóë çà ðàçâèòèå

Äèìèòúð Äúëãú÷åâ å 
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð 
íà “Ìèõàëêîâî” ÀÄ îò 
ñåäåì ãîäèíè. Ïðåäè òîâà 
20 ãîäèíè å áèë íà÷àëíèê 
ïðîèçâîäñòâî. Çàïî÷íàë 
å ðàáîòà â êîìïàíèÿòà 
êàòî òåõíèê íà ñìÿíà è å 
ïðèìåð çà óñïåøíî êà-
ðèåðíî ðàçâèòèå, ïîñòèã-
íàòî ÷ðåç ïîñòîÿíñòâî 
è âèñîêà îòãîâîðíîñò. 
Áëèçî 90% îò äðóæåñòâîòî 
å ñîáñòâåíîñò íà ðàáîòå-
ùèòå â íåãî è òîâà å åäèí 
îò ôàêòîðèòå  çà óñïåõà 
íà “Ìèõàëêîâî” ÀÄ.

- Господин Дългъчев, в как-
во според вас се крие „тайна-
та“ на успешните продажби 
на безалкохолни напитки?

- В традицията, качеството 
и последователността на на-
шата компания. 

- Как се постига това?
- С много работа и корект-

ност. Създадохме много до-
бър екип от хора и всеки дава 
максимума от себе си. В това 
е разковничето.

- Как намерихте подходя-
щите хора?

- Провеждаме подбор и 
обучение на кадрите. Нашата 
компания привлича  качестве-
ни служители, а освен това за 
десетина години създадохме и 
развихме свои кадри.

- Това са все местни хора 
ли?

- Основно кадрите са от ре-
гиона. С постоянство и тър-
пение успяваме да преодоля-
ваме проблема с работната 
ръка.

- Как бихте описали бизне-
са с безалкохолни напитки?

- Това е отговорност към 
потребителите. Трябва да им 
представим качествен про-
дукт, което изисква непрекъс-
ната работа: от добиването на 
водата до представянето й в 
бутилиран вид пред потреби-
теля. Процесът е дълъг и се 
иска компетентност и упори-
тост, за да може всичко да се 
направи по най-добрия начин.

- Кои са най-големите пре-
дизвикателства, пред които 
сте изправени?

- Конкуренцията е най-голя-
мото предизвикателство. Гле-
даме на нея като на нещо по-
лезно, за да сме винаги в крак 
с пазара. 

- Въвеждате ли иновации в 
своята работа?

- Постоянно работим за съз-
даването на нови продукти. 
Европейските програми също 
ни дадоха нови възможности в 
тази посока.

- Търсенето ли определя 
вашето предлагане, или се 
стремите да сте на крачка 
пред клиентите?

- Процесът е двустранен. 
Стремим се да отговаряме 
на търсенето на клиентите и 
потребителите. Създаваме и 
нови продукти, за да сме ви-
наги актуални.

- Докъде стига вашият из-
нос?

- Чак до Китай. 

- Не е ли прекалено скъпо 
на такова голямо разстояние 
да изнасяте вода и безалко-
холни напитки?

- Оказа се, че не е чак тол-
кова скъпо, колкото сме си 
мислили. Засега количествата 
не са много големи, но най-ва-
жното е, че създадохме добра 
основа и резултатите може 
само да растат. Постоянно 
търсим нови възможности. 

- Кое е най-голямото ви по-
стижение до момента?

- Силата на нашите води 
се състои в техния вкус и ка-
чество, което ги прави едни 
от най-хубавите в света. В 
продуктовата ни листа воде-
щи са газираната и изворната 
вода. Естествено газираната 
вода „Михалково“ е уникал-
ният ни продукт. Това е една 
от малкото минерални води 
в Европа, които се добиват в 
естествено газирано състоя-
ние. Само допреди години 
това беше регионална марка, 
която продавахме на терито-
рията на Пловдив, Пазарджик 
и Смолян. Вече седем години 
предлагаме водата в почти 
цяла България. „Михалково“ е 
устойчива марка и ние вярва-
ме в нея. È
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осподин Новаков, вие сте най-младият де-
путат в Европейския парламент. Това при-
вилегия ли е?

- Това е по-скоро позитив, отколкото не-
достатък. Това ми помага да съм в директна 

комуникация с хората и да казвам това, което ми-
сля. Работя в комисиите по бюджет и регионално 
развитие и винаги гледам през призмата на инте-
ресите на младите хора. Доказателство за това е 
интензивната ми работа по теми, свързани с мла-
дежката безработица и предприемачеството, ста-
жовете, образованието, намаляването на бюрокра-
цията в ЕС, която отблъсква и хората, и бизнеса.

- Разбрахте ли кое кара българите да са недо-
волни от това, че живеят в България?

- Това вероятно е коктейл от фактори и обстоя-
телства, които карат много хора да са потиснати. И 
да си признаем, не без основание. Но и друго тряб-
ва да си кажем – свикнали сме да се фокусираме 
върху онова, което не се получава. Но има  населе-
ни места, където нещата вървят добре. 

- Дайте примери.
- София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, 

Русе, Габрово, Благоевград… Това са все места, 
които дават надеждата, че нещо хубаво се случва 
в България. В Пловдив вече връщат инвеститори, 
защото няма свободни офис сгради. Редица пред-
ставителства на големи компании наемат хора със 
съвсем сносни заплати. Повече не бива да говорим, 
че Европа не ни чува. Наскоро внесох доклад в 
пленарната зала, благодарение на който България 
получи близо 6,4 млн. евро за справяне с наводне-
нията и тежката зима. Но това не е за първи път. 
След бедствието в Аспарухово получихме 11 млн. 
евро, а когато се случи наводнението в Мизия - дру-
ги 2 млн. евро. Надявам се повече да не ни трябва 
такава подкрепа, но е хубаво, че като имаме нуж-
да, Европа е с нас. Около 72% от инвестиционния 
потенциал на България са средства от европейски-
те фондове. Няма друг инструмент, който може да 

компенсира това. България е на 5-о място в ЕС по 
усвояемост на средства от ЕС, а това е постиже-
ние. Местната власт вече има ноу-хау и достатъчно 
опит в работата с европейски средства и благода-
рение на това средата за живот и за работа видимо 
се подобрява. 

- Как в Брюксел и Страсбург гледат на Бълга-
рия?

- Все по-добре! Може и да е имало предразсъ-
дъци, но това е най-добрата среда да покажеш на 
какво си способен.

- Какво им показвате?
- Когато никой не очаква нищо от теб, тогава 

имаш свободата да се разгърнеш. За мен това 
беше един от най-големите стимули да започна да 
работя активно още от първия ден, когато стъпих 
там. От историята научих, че точно хората, за които 
никой нищо не си представя, правят  нещата, които 
никой не може да си представи. Същото е с Бъл-
гария – ако сме били аутсайдери, ако сме били на 
опашката, ако за нас помощта едва ли не е била 
подаяние, то днес произвеждаме все по-добри но-
вини.

- Кое ви дава оптимизъм, че по-доброто пред-
стои?

- Ако търсим причини да сме песимисти, ще ги 
намерим. По-добре обаче да се вгледаме в добри-
те примери и да се стремим да ги умножим. Един-
ственото, което на нас, българите, ни липсва, е да 
си повярваме. Когато някой ми каже, че сме малки 
и бедни, веднага вадя картата и му посочвам, че в 
ЕС има 15 страни, които са по-малки от България. 
И ако сме бедни, то това е временно. Но нима на 
нашите предци им е било по-леко? Когато по време 
на Голямата депресия светът е летял надолу, нима 
е било по-добре? Затова трябва да търсим и начи-
ни да променим ситуацията. Една възможност е да 
поработиш в чужбина, да натрупаш средства и да 
се върнеш тук. Ако си млад човек, има програми, 

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

Àíäðåé Íîâàêîâ å äåïóòàò â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò â ñúñòàâà 
íà ãðóïàòà íà Åâðîïåéñêàòà íàðîäíà ïàðòèÿ îò 2014 ã. Èçáðàí 
å ñ ëèñòàòà íà ÃÅÐÁ. ×ëåí å íà Êîìèñèÿòà ïî ðåãèîíàëíî ðàçâè-
òèå è å çàìåñòíèê-÷ëåí â Êîìèñèÿòà ïî áþäæåòè è â Êîìèñèÿòà 
ïî êîíòðîë íà áþäæåòèòå. Ïðåç þíè 2015 ã. å èçáðàí çà ñúïðåä-
ñåäàòåë íà Êîìèñèÿòà ïî óñòîé÷èâî ðàçâèòèå êúì ÅâðîËàò. 

ЩЕ УСПЕЕМ,
àêî ñè ïîâÿðâàìå

Àíäðåé Íîâàêîâ:
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които подпомагат натрупването на знания и стар-
тирането на бизнес. В момента имаме повече пари, 
отколкото добри идеи.

- Имате ли виждане как да се измъкнем от дъ-
ното на най-бедните в Европа?

- Колкото повече повтаряме, че сме малки и бе-
дни, толкова по-дълго ще сме такива. Надявам се 
младите хора в България да имат устрема за по-
зитивната промяна. Видяхме, че с противопоставя-
не не става. Тери Пратчет казва, че всички войни 
завършват с един и същи резултат: гарвани - 1000 
точки, хора - 0 точки. Може и да не сме съгласни по 
всички теми, но трябва да намерим начин да изгра-
дим добра инфраструктура, да направим промени 
в съдебната система… Време е да спрем да се де-
лим и да се заемем с градежа в държавата. Вяр-
вам, че ако се обединим, ще успеем, защото като 
хора по нищо не отстъпваме на която и да е друга 
държава. 

- Кое може да ни обедини?
- Винаги в историята, когато сме постигали нещо 

забележимо, то е защото сме имали национален 
идеал. Ако проблемът е, че днес не живеем добре, 
нека да видим какво зависи от самите нас и да го 
направим. Всичко, което ни се случва и не ни се 
случва, е благодарение на нас самите. Ако си ис-
каме касовите бележки, когато пазаруваме, ако не 
си хвърляме безразборно боклука, ако пазим вече 
съграденото, ако сме граждански активни, когато 
виждаме нередности, ако… Данъците - това са мо-
ите и от вашите пари, с които променяме средата. 

- Кое от произведеното в България ни прави 
разпознаваеми пред света?

- България може да предоставя невероятни ус-
ловия за туризъм. Секторът генерира над 12% от 
БВП и това не е максимумът. Но трябва да прода-
ваме не нощувки, а да предлагаме преживявания. 
В България има талантливи млади хора, на които, 
ако дадем шанс тук да развият бизнес, те ще съз-
дават продукти с висока добавена стойност.

- Франция предлага парфюми, Швейцария - ча-
совници и шоколад. Ние какви стоки предлагаме?

- Имаме чудесни продукти – например лаптоп 
„Правец“. Може да се купят традиционни български 
храни с уникален вкус, може да се купи и розово 
масло, а дори и български софтуер. Въпрос на вре-
ме е „Мade in Bulgaria“ да се вижда на все повече 
продукти.

- Защо продаваме скъпото розово масло като 

суровина, а не като продукти с висока добавена 
стойност? При нас добивната индустрия се раз-
вива много добре, но веригата свършва дотук.

- Може да „продаваме“ уникалното си географско 
положение и да изграждаме интермодални транс-
портни центрове. Може да представим България 
като добра бизнес дестинация с най-ниските данъ-
ци в Европа. 

- Но липсата на кадри вече отблъсква инвести-
торите. Какво да се направи?

- Ключът е в дуалното образование, за да може 
бизнесът да получава кадри, от които се нуждае. 
Истината е, че в момента произвеждаме повече ка-
дри, от които нямаме нужда. Бизнесът и универси-
тетите трябва повече да си говорят, а компаниите 
да са социално отговорни и да подписват договори 
за стажове със студентите. Но не бива да се за-
блуждаваме, че само тук нещата са толкова труд-
ни. Преходът от университета към реализацията е 
кошмарен в цял свят. Образованието в САЩ е тол-
кова скъпо, че студентските кредити се изплащат 
буквално повече от десетилетие. 

- Срещате ли се с учениците, които са на пра-
га на завършване на гимназиите?

- Безброй пъти. В цялата страна имах „Часове по 
Европа“. Има и такива, които казват: „Аз напускам 
България“.

- Колко такива хора убедихте да останат да 
учат в България?

- Няма нищо лошо, ако отидат да учат в чужбина 
и после се върнат. Бих стиснал ръката на младия 
човек, който отива в чужбина, но ще се поклоня на 
онзи, който остава тук. Често виждам недоверието 
в очите на хората. Питат къде съм завършил и им 
казвам, че съм възпитаник на Югозападния универ-
ситет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Ако искаш 
да се развиеш, в България също има възможности, 
а и образованието тук ни е по джоба. В Гоце Делчев 
ме запознаха с момиче, което е трикратен републи-
кански първенец по три дисциплини – философия, 
история и български език. Сега тя е студентка не в 
чужбина, а в СУ „Св. Климент Охридски“.  Срещу 
този добър пример стоят други, които са замина-
ли. Но докато завършиш средно образование, дър-
жавата ти е дала много. Когато отидеш в чужбина, 
трябва да си наясно, че имаш дълг към родината. 

- Когато се изправите пред младежката ауди-
тория, сигурно всички искат да научат вашата 
тайна на успеха. Каква е тя?

- Моята история сега може да звучи романтично, 

ÁÈÕ ÑÒÈÑÍÀË ÐÚÊÀÒÀ ÍÀ ÌËÀÄÈß ×ÎÂÅÊ, 
ÊÎÉÒÎ ÎÒÈÂÀ ÄÀ Ó×È Â ×ÓÆÁÈÍÀ, ÍÎ ÙÅ ÑÅ 

ÏÎÊËÎÍß ÍÀ ÎÍÇÈ, ÊÎÉÒÎ ÎÑÒÀÂÀ ÒÓÊ
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но като минеш през нея и сам я преживееш, не е 
толкова приказна. Нямам типичната биография на 
политик. С днешна дата погледнато, това, че ми се 
е налагало да работя още от VIII-IX клас, може би е 
най-доброто, което ми се е случвало, защото ми е 
дало трудови навици, научил съм се да ценя пари-
те и постигнатото. Бях обществено активен и пре-
върнах в моя съкровена цел стремежа си да видя 
България като благоденстваща държава. 

- Посочете някои от най-значимите неща, кои-
то като евродепутат направихте…

- Подех кампания за повече платени стажове, 
защото младите хора се оказват в кръговрат. Ста-
жовете не бива да са само за хора, които могат да 
си го позволят, а и за онези, които имат качества. 
Затова стремежът е повече работодатели да започ-

нат да предлагат платени 
стажове. Част от парите 
за младежката заетост 
може да отиват за пред-
приемачи, които наемат 
платени стажанти. Орга-
низирам поредица от обу-
чения за млади хора под 
мотото „Финансирай меч-
тите си“. Един от хората, 
които пишат речите на 
президента Барак Оба-
ма, е встъпил в длъжност 
едва на 27 години. В една 
от последните си речи 
американският президент 
пя и ако един млад човек 
може да го убеди да на-
прави това, то не бива да 
доказваме, че пред нас 
има граници.

- Какъв се виждате 
след края на мандата си 
като евродепутат?

- Виждам напред така, 
както се шофира в тъм-
ното – фаровете осветя-
ват 100 метра пред мен. 
Стремя се да свърша по-
вече неща като доклада, 
който донесе на Бълга-

рия 6,4 млн. евро. Искам да съм направил всичко 
по силите си. Може да не съм имал нито един уик-
енд в Брюксел, за да съм близо до своите избира-
тели. Вярвам, че българското икономическо чудо е 
възможно.

- И накрая нещо оптимистично за финал на на-
шия разговор…

- Чакахме дълго някой да ни даде надежда. Вече 
изтрезняхме и разбираме, че успехът е работа до 
късно. Когато даваме това, което се иска от нас, и 
сме активни, преди да критикуваме, когато обръща-
ме внимание и на позитивното, което се случва, то 
бавно, но сигурно ще тръгнем по пътя на развитие 
на страните, които за нас са образец. Трябва най-
сетне да си повярваме. È

Â ÌÎÌÅÍÒÀ 
ÈÌÀÌÅ 

ÏÎÂÅ×Å ÏÀÐÈ, 
ÎÒÊÎËÊÎÒÎ 
ÄÎÁÐÈ ÈÄÅÈ
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àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà

Ñëàâåéêî Ñëàâåéêîâ å ãëàâåí 
ôèíàíñîâ äèðåêòîð íà Societe 
Generale Åêñïðåñáàíê îò 2009 ã. 
Ïðèñúåäèíÿâà ñå êúì åêèïà íà áàí-
êàòà ïúðâîíà÷àëíî êàòî ñ÷åòîâîäè-
òåë ïðåç 2003-à. Ñàìî ñëåä ãîäèíà 
íåãîâèòå ïðîôåñèîíàëíè êà÷åñòâà 
ãî èçäèãàò äî ïîçèöèÿòà íà÷àëíèê 
îòäåë “Ëåâîâè îïåðàöèè”. Ïðåç 2005 
ã. ñòàâà çàì. ãëàâåí ñ÷åòîâîäèòåë, à 
ïðåç 2006-à å âå÷å ãëàâåí ñ÷åòîâî-
äèòåë íà Societe Generale Åêñïðåñ-
áàíê. ×ëåí å íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò 
íà áàíêàòà. ×ëåíóâà â íàäçîðíèÿ è 
â îäèòíèÿ êîìèòåò íà MOBIASBANK 
Ìîëäîâà, êîÿòî å ÷àñò îò ãðóïàòà 
Societe Generale Group.

ЕВРОПА ЗАТЯГА
êîíòðîëà íàä áàíêèòå

Ã
осподин Славейков, в последните някол-
ко години слушаме все повече за Единния 
надзорен механизъм на европейската 
банкова система. Ще разясните ли защо 
стои на дневен ред?

- Глобалната финансова криза показа как про-
блемите в банковия сектор може  да се отразят 
негативно върху вложителите и данъкоплатци-
те. Трудностите от такова естество в една дър-
жава може лесно да се разпространят и в други 
страни, включително и в еврозоната. Рискът от 
подобни отрицателни последици, разбира се, е 
различен в отделните европейски държави, тъй 
като банките са под надзора на националните 
регулатори, които прилагат свои  стандарти за 
оценяване на  устойчивостта на финансовите 
институции. С цел унифициране на тези стандар-
ти, както и за по-добър мониторинг, държавите 
от еврозоната създадоха единна наднационална 
надзорна рамка. Това е Единният надзорен ме-
ханизъм (ЕНМ), ръководен от Европейската цен-
трална банка  в тясно сътрудничество с нацио-
налните надзорни органи, който е действащ от 

Ñëàâåéêî Ñëàâåéêîâ, ãëàâåí ôèíàíñîâ 
äèðåêòîð íà Societe Generale Åêñïðåñáàíê:
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ноември 2014 г. ЕНМ е първият стълб на банковия 
съюз, вторият е Единният механизъм за преструк-
туриране (ЕМП). Надзорните органи постепенно ще 
приложат унифицирана рамка за преструктуриране 
на фалиращи банки. Всички предприети действия 
целят възстановяване на доверието в европей-
ския банков сектор. Страни извън еврозоната също 
може да участват в ЕМП, ако желаят. Присъединя-
ването на България е един от приоритетите на коа-
лиционната програма на сегашното правителство.

- Какво точно прави Единният надзорен меха-
низъм?

- Според този механизъм Европейската централ-
на банка (ЕЦБ) ще осъществява директен надзор 
над най-важните банки, като проверява дали те се 
съобразяват с европейските правила, а национал-
ните надзорни органи ще продължават да следят 
работата на останалите банки. ЕЦБ има правомо-
щията да провежда редовен контрол, проверки на 
място и разследвания, както и да поставя по-висо-
ки капиталови изисквания, за да ограничи всякакви 
финансови рискове. Преди включването на банките 
от еврозоната към ЕНМ, ЕЦБ - в сътрудничество с 
местните регулатори, им извърши цялостна оцен-
ка,  включваща: 

 оценка на ключови рискови фактори като лик-
видност, задлъжнялост и финансиране; 

 преглед на качеството на банковите активи 
(оценка и класифициране на експозициите на бан-
ките, както и оценка на техните обезпечения и обез-
ценки), като използва унифициран подход; 

 стрес тестове, включващи оценка на възмож-
ностите на банките да поемат загуби при бъдещи 
икономически и финансови шокове.

Целта на тази процедура бе да се постигне про-
зрачност за състоянието на банките от еврозоната, 
да се предприемат оздравителни мерки там, където 
е необходимо, и с това да се възвърне доверието 
към европейската банкова система. 

- От лятото на 2015 г. знаем, че в България 
предстои „Преглед на качеството на активите“, 
който ще се проведе вероятно през първата по-
ловина на 2016 г. Разяснете кое налага това?

- Прегледът на качеството на активите като част 
от цялостната оценка на банките изследва практи-
ките за оценяване на стойността на банковите ак-
тиви, техните счетоводни процедури и тези, свър-
зани с провизиите. Целта е за всеки портфейл на 
финансовата институция да се разбере миксът и 
качеството на активите, съставящи всяко банко-

во портфолио, и да се идентифицират нуждите от 
промяна в класификацията. Оценяването на раз-
личните банки по еднаква методология ще ги на-
прави по-лесно сравними. Резултатите от прегледа 
на качеството на активите служат като основа за 
подготовка преди стрес тест. Чрез стрес тестовете 
се оценява капацитетът на банките за справяне с 
шокови ситуации и се определя количествено раз-
мерът на необходимата рекапитализация за бан-
ките, неиздържали цялостната оценка, както и не-
обходимото понижаване на задлъжнялостта. След 
това тези банки трябва да създадат оздравителен 
план, който се контролира от регулатора. В Бъл-
гария управителят на БНБ обяви подготовката на 
нова рамка за възстановяване и преструктуриране 
на проблемни банки, както и неотложния преглед 
на активите. Всичко това има за цел възстановява-
не на доверието в банковата система и в банковия 
надзор заради кризата с Корпоративна търговска 
банка през миналата година.

- Колко държави и колко банки извършват пре-
глед на качеството на активите и какви са резул-
татите?  

- Пълното оценяване, което се състоеше от пре-
глед на качеството на активите и стрес тест на бан-
ките, се проведе от ноември 2013 г. до октомври 
2014 г. на територията на еврозоната. Този процес 
обхвана 128 банки от 19 страни, които представля-
ват почти 85% от банковите активи в еврозоната. 
Според резултатите, публикувани от ЕЦБ, 24 от 
оценените банки не преминаха стрес тестовете. 
Около половината от тях вече са предприели оз-
дравителни мерки. Много европейски държави из-
вън еврозоната също проведоха оценка за качест-
вото на активите на банковите си системи. Същото 
упражнение в момента се извършва в Сърбия, а 
Румъния е в подготвителен период. 

- Какви са за вас основните ползи от извършва-
нето на подобно оценяване в България? 

- На първо място, такова начинание ще доведе 
до по-голяма прозрачност, поради стандартизира-
ната методология и унифицирания подход. То ще 
даде възможност за сравнение не само на пред-
ставянето на банките в страната, но също така и 
за състоянието на банковата система спрямо дру-
ги държави, минали през този процес. Също така 
идентифицирането на слабости в отделни институ-
ции и прилагането на конкретни оздравителни мер-
ки, където е необходимо, допълнително ще заздра-
ви системата. Това ще спомогне за възвръщане на 
доверието към нея. È
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ÏÐÈ ÊÐÅÀÒÈÂÍÀ ÇÀÙÈÒÀ ÏÅ×ÅËÈÂØ ÈÇÕÎÄ ÌÎÆÅ 
ÄÀ ÈÌÀ È ÄÅËÎ, ÊÎÅÒÎ ÈÇÃËÅÆÄÀ ÃÓÁÅÙÎ

Àäâîêàò Äèìèòúð Ñìèëåíîâ å óïðàâëÿâàù  ñúäðóæíèê è ñúîñíîâàòåë íà Àäâîêàòñêî äðóæå-
ñòâî “Êîë÷åâà, Ñìèëåíîâ, Êîåâ è ñúäðóæíèöè”, êîåòî îò 1994 ã. äî 2004 ã. å èçâåñòíî êàòî “Íî-
âåë êîíñóëò”. Ðàáîòè àêòèâíî â îáëàñòòà íà òúðãîâñêîòî ïðàâî, ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñ è àðáè-
òðàæà. Èìà äúëãîãîäèøíà ïðàêòèêà â ïðîöåñóàëíîòî ïðåäñòàâèòåëñòâî ïî òúðãîâñêè ñïîðîâå 
è íåñúñòîÿòåëíîñò. Âêëþ÷åí å â ñïèñúêà íà ñèíäèöèòå íà Ìèíèñòåðñòâî íà ïðàâîñúäèåòî è 
èìà áîãàò îïèò êàòî ñèíäèê. Çàíèìàâà ñå ñ âúïðîñè â îáëàñòòà íà åíåðãåòèêàòà è âúçîáíî-
âÿåìèòå åíåðãèéíè èçòî÷íèöè, äðóæåñòâåíî ïðàâî, ïðåñòðóêòóðèðàíèÿ è ïðèäîáèâàíèÿ íà 
ïðåäïðèÿòèÿ, íåñúñòîÿòåëíîñò, ñúáèðàíå íà âçåìàíèÿ. Ïðàâåí ñúâåòíèê íà ñòðàíè â ìåæäó-
íàðîäíè è âúòðåøíè àðáèòðàæíè äåëà, àðáèòúð â àðáèòðàæíè äåëà íà Àðáèòðàæíèÿ ñúä ïðè 
Ìåæäóíàðîäíàòà òúðãîâñêà êàìàðà - Ïàðèæ. ×ëåí å íà ÓÑ íà ÊÐÈÁ. ×ëåí íà Àðáèòðàæíèÿ 
ñúâåò íà Àðáèòðàæíèÿ ñúä ïðè ÊÐÈÁ.

СПОРЪТ ТРЯБВА
äà ñå ðåøàâà ñ àðãóìåíòè

Àäâîêàò Äèìèòúð Ñìèëåíîâ:
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двокат Смиленов, в какво е специализира-
но Адвокатско дружество „Колчева, Сми-
ленов, Коев и съдружници“, в което сте 
управляващ съдружник?

- Занимаваме се почти изцяло с търгов-
ски дела. Работим с корпоративни клиенти – българ-
ски и чуждестранни лица. Нашата мисия е да оказваме 
подкрепа на чуждестранния бизнес, който инвестира 
в България. Започнахме практиката си като акционер-
но търговско дружество през 1994 г. под името „Но-
вел консулт“ АД. Но Законът за адвокатурата нало-
жи някои промени, заради които се роди Адвокатско 
дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“. 
Занимаваме се с всички области на гражданското и 
търговското право. Стремим се да предложим пълна 
палитра от правно обслужване на корпоративните ни 
клиенти.

- Лично вас за какво най-често ви търсят клиен-
тите?

- Адвокатите и клиентите са в доверителна връзка 
и при дългосрочно партньорство се създава и дове-
рие на лична основа. Клиентите знаят, че зад мен стои 
добре работещ механизъм, но за тях личният контакт 
е много важен. 

- Как се гради доверието?
- Гради се трудно и много лесно се разваля. Една 

от сентенциите на дядо ми Димитър Христов, също 
адвокат, е „Работи през първите 10 години за името 
си, после то ще работи за теб.“ В нашата професия 
е важно да изградиш име, в което хората да вярват, а 
не да си еднодневка. За съжаление битува мнението, 
че делата се решават с пари и основното „предназна-
чение“ на адвоката е да знае на кого да ги даде. Това 
унищожава доверието в професията и изгражда край-
но негативна представа.

- А как се решават делата?
- Те трябва да се решават с умения и най-вече със 

страст. Не влагаш ли страст в работата си, пак може 
да имаш успех. Но когато даваш всичко от себе си, 
може да преобърнеш ситуация, която е изглеждала 
безнадеждна и губеща. 

- Само страст ли е това, което прави едни адво-
кати да печелят дела, а други да ги губят?

- Лесно е, когато печелиш съдебни дела, тогава 
празнуваш с клиента. Но ако само печелиш дела, може 
да има нещо нередно. Загубата не е драма, важно е 
съдът или арбитърът да е отсъдил справедливо. Спо-
рът трябва да се решава с аргументи. И спечелили-
ят, и загубилият трябва да са наясно защо съдът или 
арбитражът така е отсъдил. Мотивите и аргументите 
трябва да са толкова убедителни, че да накарат дори 
и загубилата страна да ги приеме с разбиране и рес-
пект, а това рядко се случва в нашата действителност.

- Според вашия опит, кои са необходимите усло-
вия, за да се спечели едно арбитражно дело и каква 
предварителна подготовка се изисква?

- Няма рецепта. „Рецептата“ на някои е да си пла-
тят решението. Но ако трябва да го спечелиш с ар-
гументи, то делото изисква изключително внимание 
и към най-дребния детайл. Ищецът и ответникът не 
са в една и съща позиция. Ищецът има много повече 
време да се подготви, тъй като от него зависи кога ще 
подаде исковата молба. Ответникът е притиснат от 
кратките срокове. Не е без значение дали спорът ще 
се решава от един или от трима арбитри. Клиентът 
е изправен пред дилемата да плати двойно за трима 
арбитри или да се довери на професионализма и от-
говорното отношение на един арбитър. Ако делото е 
много сложно от фактическа или правна страна, тога-
ва е добре страните по спора да се стремят към арби-
траж с трима арбитри.

- Обикновено кой е в по-силната позиция – ище-
цът или ответникът?

- От гледна точка на подготовката за делото и на 
създаването на сценария, по който да се движи проце-
сът – това е ищецът. Но понякога ответникът се оказ-
ва в по-силната позиция - ако има креативна защита, 
ако има адвокати, които добре разбират същината на 
арбитража. Нашата професия е интересна с това, че 
наглед изгубено дело може да има печеливш изход.

- Какво е нужно, за да се преобърне едно дело и да 
се стигне до успешен финал за клиента?

- Трябва да вярваш, че добрият изход е възможен. 
Нужна е страст, която обаче да не замъглява рацио-
налността и прагматизма на защитника. Адвокатът 
трябва да е винаги търсещ и нащрек, тъй като никога 
не се знае къде точно може да се намери изненада-
та, която да се окаже печелившият „изстрел“. Добри-
ят адвокат умее да формира добра защитна позиция 
за клиента си. Важно е към всяко дело да подхождаш 
като към първото дело, в което адвокатът доказва 
своите способности.

- Кога отказвате да поемете дело?
- Делата, в които позицията на клиента е слаба и 

губеща, са голям трън в практиката на всеки адвокат. 
В такава ситуация сме пред дилемата да окажем под-
дръжка на своя клиент и да не се ангажираме в губе-
ща кауза. Професионализмът не ни дава възможност 
да избираме само „черешката на тортата“. В такива 
тежки дела обаче клиентът остава с впечатление, че 
адвокатът му е загубил делото, макар още в първи-
те разговори да сте си изяснили, че шансовете то да 
бъде спечелено клонят към нула. Част от кръста на 
адвоката е да поема и дела, в които е във видимо 
лоша позиция. Е, понякога става чудо, но чудеса не 
стават всеки ден. 

- Как се решават търговските спорове в Бълга-
рия, склонен ли е бизнесът да се възползва от въз-
можностите на медиацията?

- Медиацията получи възможност чрез грантовите 
схеми да бъде популяризирана като способ за реша-
ване на спорове. Въпреки това тя не напредна много. 
Това се дължи на българската народопсихология. Тук 

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÈÇÌÚÒ ÍÀ ÀÄÂÎÊÀÒÀ ÍÅ ÌÓ ÄÀÂÀ 
ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒ ÄÀ ÈÇÁÈÐÀ ÑÀÌÎ “×ÅÐÅØÊÀÒÀ ÍÀ ÒÎÐÒÀÒÀ”
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действа матрицата, че съдът със сила и власт трябва 
да реши спора, вместо да го вземем в свои ръце и 
да поемем отговорността за своите действия и реше-
ния. Арбитражът е традиционен метод за решаване 
на търговски спорове. Изключително щастлив съм, че 
в последната година участвам в инициативата по съз-
даването на Арбитражния съд при КРИБ с амбицията 
да прилагаме най-високите световни стандарти в тази 
област в услуга на българския бизнес.

- Имате богат опит като синдик. Кои пътища во-
дят към несъстоятелност? 

- Има много начини. Единият вариант е да вземаш 
кредити, за да си купуваш коли и да водиш лъскав жи-
вот, но има и наистина много случаи на нещастно сте-
чение на обстоятелствата, които са довели до фали-
та. Обикновено крайният резултат е микс от няколко 
фактора. Както при природните бедствия и катастро-
фите, така и тук никога причината не е само една: не-
правилни управленски решения, непремерени дейст-
вия, прекален оптимизъм за бъдещето, съчетан със 
срив на пазари…

- Колко често по ваши наблюдения несъстоятел-
ността е добре обмислен изход?

- Тя е създадена, за да може търговецът чрез съда 
да каже на кредиторите си, че не е в състояние да 
обслужва дълговете си и да потърси справедлив за 
себе си и за кредиторите си изход от ситуацията. Да 

поискаш фалит не е неморално и незаконно. Несъс-
тоятелността е цивилизован начин навреме да се 
отстрани един „заболял“ елемент от организма на 
икономиката. Но в България нещата са много по-из-
кривени, отколкото в държавите с развити пазарни от-
ношения. Длъжникът в голяма част от случаите прави 
всичко възможно да укрие активите със сложни хитро-
умни схеми, с които да излъже кредиторите си. КТБ е 
драстичен пример от нашето настояще. Единици са 
длъжниците, които подхождат отговорно към пробле-
ма. Наблюдава се липса на респект към закона.

 
- Вярвате ли, че след 25 години живот отвъд или 

по ръба на закона може да се въведе по-голяма спра-
ведливост за всички?

- За справедливостта трябва да се борим всеки ден, 
всеки един от нас, най-вече ние, които сме се врекли 
да прилагаме правото като инструмент на справед-
ливостта – съдии, адвокати, прокурори. Това е много 
дълъг процес, който никога не може да приключи. В 
него важен момент има образованието, което трябва 
да научи хората да спазват определени норми и да не 
ги пристъпват. 

- На самата съдебна система обаче дължим недо-
верието в нея…

- Не бива да слагаме всички под един знаменател 
заради броящите се на пръсти черни овце в тази сис-
тема. Такива има във всяка гилдия. Но също така е 
вярно, че лъжичка катран стига да развалиш кацата 
с меда. 

- През тази година в световен мащаб се наблю-
дава бум на сливанията и придобиванията. Вашето 
дружество е  своеобразна „врата“ за навлизането на 
външни инвеститори. Как тече този процес в Бъл-
гария?

- Занимаваме се както с несъстоятелност, при която 
приключва жизненият цикъл на стопанските субекти, 
така и със сливания и придобивания, които са продукт 
на плановете на компаниите за развитие и експанзия. 
Работим и по такива сделки, но в момента в страна-
та не се наблюдава бум на сливанията и придобива-
нията. За съжаление виждаме инвеститори, които си 
продават активите и напускат България. Бъдещето е 
на концентрацията, което обаче намалява конкурен-
цията и влошава пазара, тъй като не ражда по-добър 
продукт. Сливанията и придобиванията повече са по-
родени от такива процеси, а не от оценката на чуждес-
транния капитал, че е добре да инвестира в България.

- Виждате ли начини за подобряване на бизнес 
средата?

- За радост в цялата страна има работещ бизнес. 
Доказателство е КРИБ. В конфедерацията члену-
ват големи и малки компании. Те работят на светло 
и прилагат определени стандарти. Финансовата ста-
билност, която имаме, е нещо важно. Но за жалост не 
се създава средна класа. Надеждата ми е, че някой 
ден негативизмът ще бъде заменен от позитивни пос-
лания и активни действия, базирани на стратегии и 
политики. È

ÒÅÍÄÅÍÖÈßÒÀ Å ÊÚÌ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈß ÍÀ ÁÈÇÍÅÑÀ, ÊÎÅÒÎ 
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араства търсенето на качествени имоти в 
сегмента на офис площите в град Плов-
див. За това съобщиха от  инвестиционна-
та компания „Галакси Инвестмънт Груп“, 
като отчетоха 40% заетост на площите в 

проекта „Офис парк Пловдив“, който се изгражда 
в момента. Договорите са както с компании, които 
вече работят в града, така и с нови, на които им 
предстои да направят своите инвестиции. От ком-
панията заявиха, че IT и аутсорсинг индустрията са 
основните наематели в сградата. Офис парк Плов-
див отговаря на всички изисквания на високотехно-
логичните компании, като в същото време предлага 
гъвкави схеми за оформяне на офисното простран-
ство. Очакванията на инвеститора са за бързо за-
пълване на останалата част от сградата и привли-
чането за наематели на  ключови имена от сектора. 

От „Галакси Инвестмънт Груп“ коментираха, че 
растежът е очакван и се базира както на повечето 
инвестиции, така и на липсата на достатъчно качест-
вени офис площи, които да отговарят на търсенето. 
Дефицитът на офис площи се потвърждава и от фа-
кта, че в момента в град Пловдив се строят много 
бизнес сгради, като голяма част от тях са насочени 
към нуждите на IT и аутсорсинг индустрията. Очаква 
се създаването на качествени условия за компани-
ите от IT бранша да привлече доста компании, кои-
то ще останат да развиват бизнеса си в града. Като 
инвестиционна компания с богато портфолио във 
всички сегменти на сектора на недвижимите имоти, 
„Галакси Инвестмънт Груп“ вече има доста серио-
зен опит от работата си с компании от аутсорсинг 
индустрията. Компанията стопанисва проекта „Роял 
Сити Бизнес Парк“, в който наематели са „Софика“ и 
Scalefocus, едни от водещите български аутсорсинг 

компании, отворили офиси в Пловдив. 

 „Офис парк Пловдив“ отговаря на всички изиск-
вания на високотехнологичните компании, като в 
същото време предлага гъвкави схеми за оформяне 
на офисното пространство. Все по-често компани-
ите от IT сектора отчитат добрата офис среда като 
важен фактор за повишаване производителността 
на труда. Прогнозите на „Галакси Инвестмънт Груп“ 
са за бързо запълване на останалата част от сграда-
та и привличането за наематели на ключови имена 
от сектора. Очаква се бизнес паркът да бъде готов 
през есента на 2016 г. Комплексът ще бъде разпо-
ложен на бул. „Свобода“, близо до Мол Пловдив и 
Гребния канал, на 5 минути от центъра на града, и 
ще представлява две седеметажни сгради с разгъ-
ната застроена площ от 19 350 квадратни метра и с 
общ капацитет от 2000 души.

Според AT Kearney „Global Services Location  
Survey“ 2014, България e номер 1 в Европа като 
привлекателно място за развитие на аутсорсинг 
индустрията. За 10 г. компаниите в сектора са от-
белязали 600% ръст на продажбите. 90% от ра-
ботещите в сектора са под 35 години, а средните 
заплати са между 1500 и 3500 лв. Това е секторът 
с най-висока добавена стойност. Потенциалът на 
България е разпознат от инвеститорите, катего-
рични са експертите, а Пловдив е предпочитана 
дестинация. Доказателство за това е и фактът, че 
в града вече са отворили офиси много утвърде-
ни на международната сцена компании като Telus 
International, Aii Data Pro, Scale Focus, Unify, 60К, 
Questers Group, Sibiz, Programista, Sofi ca Group, 
SBTech, Reward Gateway, и др., а наскоро и на 
Speedfl ow. È

ÍÀÄ ÅÄÍÀ ÒÐÅÒÀ ÎÒ ÏËÎÙÈÒÅ Â ÑÃÐÀÄÀÒÀ ÂÅ×Å ÑÀ ÇÀÅÒÈ
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наете ли какво е общото между ус-
лугата за онлайн разговори Skype, 
видеоиграта Minecraft, музикалната 
платформа Spotify, мобилната игра 
Angry Birds и приложението за раз-

познаване на музика Shazam? Всички те са 
глобални онлайн услуги, но създадени не в 
САЩ, където се раждат повечето подобни 
компании, а в Европа. Отново те са и най-
често даваните примери в стартъп средите, 
когато се дискутира възходът на предпри-
емаческата екосистема на Стария континент 
през последните няколко години. Действи-
телно, ако през първото десетилетие на века 
иновациите тук се развиваха основно чрез 
механизми като рамковите програми на Ев-
ропейския съюз за изследователска и раз-
война дейност, то през последните години 
се появяват все повече успешни примери, 
следващи американския модел на рисково 
финансиране на технологични стартъпи. На 
практика горните компании са само мал-
ка част от нарастващия брой перспектив-
ни стартиращи фирми от Берлин, Лондон, 
Париж, Стокхолм или Барселона. Стартъп 
състезанията, конференциите и менторски-
те програми също стават все повече. Единствено 
достъпът до рисково финансиране поне доскоро 
продължаваше да е ограничен и труден.

По всичко личи обаче, че това е на път да се про-
мени. Неотдавна представители на един от най-по-
пулярните европейски фондове за дялови инвести-
ции - Lakestar - обявиха, че са успели да наберат 
средства за нов инвестиционен фонд. Той ще се 
нарича Lakestar II и е набрал капитал за рискови 
инвестиции в размер на

âïå÷àòëÿâàùèòå 350 ìëí. åâðî
Сума, която го прави един от най-големите в Ев-

ропа и го доближава до европейските гиганти Index 
Ventures, Accel Partners и създадения от основате-
ля на Skype Никълас Зенстрьом Atomico.

Новият фонд на практика ще бъде над два пъти 
по-голям от Lakestar I, който стартира с капитал от 
135 млн. евро. Това е особено показателно за до-

верието в компанията, която е сред ранните инвес-
титори в някои от най-добре представящите се тех-
нологични фирми, включително Facebook, Spotify, 
Skype и Airbnb. Сред нейните инвестиции са също 
някои от най-горещите стартъпи от Европа и САЩ, 
включително Oscar, Algomi, GoEuro, King.com, Xing, 
Teralytics, както и проекти, продадени успешно на 
стратегически инвеститори като Harry's и Maker 
Studios.

Другата добра новина е, че новият фонд ще се 
фокусира върху инвестиции в ранната фаза от 
развитието на стартъпите (т.нар. Seed и Серия А) 
– етап, в който привличането на средства е мно-
го трудно, особено в Европа. Освен това с офиси 
в няколко европейски страни, както и в Ню Йорк, 
Lakestar II има сериозни шансове да оказва влия-
ние от двете страни на океана, което ще бъде още 
едно предимство за финансираните от него стартъ-
пи, предоставяйки им по-бърза писта към необят-
ния американски пазар.

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

НОВИ МЕГАФОНДОВЕ       
íà åâðîïåéñêàòà 
ñòàðòúï ñöåíà



6
7

Èíâåñòèòîðèòå 
ñèãóðíî ñà ïîëóäåëè

Впечатляващо е също, че при набирането на 
средства за втория фонд на Lakestar интересът 
към него е бил толкова голям, че се е наложило да 
се откажат 20% от инвестициите, за да може да се 
управлява оптимално фондът и да се обръща дос-
татъчно внимание на всички проекти. Според ръко-
водството на новия фонд, общият размер на инвес-
тициите е можел да достигне умопомрачителните 
за подобен проект 600 млн. евро.

По всичко личи обаче, че успехът със създа-
ването на Lakestar II не е изолиран случай. Само 
преди броени дни друг европейски инвестиционен 
играч – Highland Europe – успя да набере 332 млн. 
евро за новия си фонд, насочен също изключител-
но към проекти на Стария континент. За разлика от 
Lakestar обаче, той ще изразходва капитала във 
вложения в компании на по-късен етап от тяхното 

развитие, а размерът на инвестициите ще 
е между 10 и 30 млн. евро. Към това тряб-
ва да прибавим и скорошното стъпване на 
континента на

çíàêîâè àìåðèêàíñêè 
ôîíäîâå

като Google Ventures – инвестиционно-
то подразделение на онлайн гиганта, и 
Sequoia – един от най-популярните ри-
скови инвеститори отвъд океана, който от 
1972 г. до днес е финансирал в ранен ста-
дий имена като Apple, Google, 3Com, Cisco, 
Atari, Dropbox, PayPal, NVIDIA, Oracle, 
YouTube!, Square, WhatsApp, AdMob и мно-
го други. Плановете на Google Ventures са 
показателни – въпреки че стартира в Евро-
па със 130 млн. щ. долара капитал, компа-
нията планира да вложи общо 500 млн. щ. 
долара на Стария континент през следва-
щите пет години.

Нарастващият интерес на рисковите 
инвеститори към европейските стартъпи 
е показателен за потенциала, който има 
екосистемата на континента. Все повече 
местни проекти успяват да преминат в т. 
нар. „клуб на еднорозите“ (наименова-
ние, което в Силициевата долина дават 
на технологичните стартъпи, достигнали 
милиардна капитализация чрез рисково 
финансиране) и по всичко личи, че го-
лемите играчи отвъд океана не искат да 
пропуснат добрите възможности. Момен-
тът е особено подходящ – икономиката 
на континента излиза от кризата и все по-

вече страни отчитат устойчив ръст, европейската 
стартъп екосистема вече преминава от своя ранен 
стадий на развитие към етап на зрялост, а пред-
стоящата регулация на единния дигитален пазар 
се очаква да ускори развитието на технологичния 
сектор в ЕС.

Навлизането на няколко големи инвестиционни 
фонда може да се окаже необходимият двигател, 
който да ускори развитието на стартъп екосисте-
мата и да намали разликата, с която според мнози-
на Европа изостава от САЩ и Азиатско-Тихоокеан-
ския регион в сферата на дигиталните услуги. Това 
означава и повече възможности за европейските 
стартъпи, които искат да се разрастват на Стария 
континент, вместо да се местят в Силициевата до-
лина или другаде. А това вероятно ще доведе и до 
повече локални успешни примери, които на свой 
ред да се превърнат в инвеститори и в ролеви мо-
дели за следващото поколение млади предприе-
мачи. È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÈßÒ ÊÀÏÈÒÀË ÑÅ 
ÍÀÑÎ×ÂÀ ÊÚÌ ÑÒÀÐÈß ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ
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Óñïåøíèÿò áúëãàðñêè áèçíåñ: 
ìèñèÿòà âúçìîæíà

Ê
онкурсът „Най-добра българска фирма“, 
стартиран от Fibank преди 4 г., цели да от-
даде дължимото признание на успешните 
родни фирми и така да създаде устойчива 
платформа за положителни примери. За да 

участват фирмите в надпреварата, е нужно да имат 
български капитал, български мениджмънт и да пред-
ставляват родни марки. Жури оценява участниците 
на база финансови показатели. Сайтът на конкурса 
naidobrafi rma.bg дава възможност и на публиката да 

гласува за тяхната компания фаворит до 5 ноември.

Поглед към победителите от 2014 г. говори дос-
татъчно за нивото на бизнеса у нас. Представяме 
ви трима от победителите в миналогодишното из-
дание - иновативния проект Уча.се (с приза в ка-
тегорията „Стартиращ бизнес“), „АТМ Електроникс“ 
ООД - първенец за „Микро и малка фирма“, и бурга-
ската „Победа“ АД, спечелила наградата за „Сред-
на и голяма фирма“. È

- Кое е това, с което най-много 
се гордеете за фирмата ви?

- Най-много се гордея, че с он-
лайн платформата Уча.се подо-
бряваме образованието в Бълга-
рия. През цялото време, в което 
учих и работих в чужбина, мечтаех 
да се върна в България и да на-
правя нещо смислено. Тук съм от 
3 г. и съм в най-щастливия период 
от живота си, защото резултатите 
от Уча.се са огромни.

- С какво беше успешна изми-
налата една година?

- През миналата година Уча.се 
започна да се самоиздържа и да 
расте с още по-голямо темпо. Сега 
можем да правим все по-полезни 

неща за всички ученици, учители, 
родители и студенти в България.

- Какви дейности планирате в 
краткосрочен план с цел разви-
тие на бизнеса?

- Работим над нещо грандиоз-
но. В Уча.се всеки ученик ще може 
да учи с индивидуална програма с 
видеоуроци и упражнения според 
нуждите му. По всеки предмет и 
клас правя един бърз и интересен 
диагностичен тест, който засича 
пропуските и силните ми страни. 
След това на база на пропуски-
те влизам в един режим на игра, 
който ме води през видеоуроците 
и упражненията, за да наваксам 
целия материал. È

Äàðèí Ìàäæàðîâ, cúçäàòåë íà Ó÷à.ñå:

Âñåêè ó÷åíèê ùå ìîæå äà ó÷è 
ñ èíäèâèäóàëíà ïðîãðàìà
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- Кое е това, с което най-много 
се гордеете за фирмата Ви?

- На първо място е добре обу-
ченият и квалифициран персонал. 
Благодарение на него и на ръковод-
ството сме си извоювали име на на-
дежден доставчик на индустриална 
електроника на международните 
пазари, където основни наши кли-
енти са водещи фирми в областта 
на промишлената автоматизация, 
енергоразпределението, медицин-
ската апаратура и инсталационното 
оборудване.

- С какво беше успешна измина-
лата една година?

- Реализирахме отдавна зами-

слен проект – строежа на собствена 
сграда, отговаряща на най-съвре-
менните стандарти за производ-
ството на промишлена електроника. 
Изградена е с висок коефицент за 
енергийна ефективност и защита от 
електростатика на произвежданите 
изделия.

- Какви дейности планирате в 
краткосрочен план с цел развитие 
на бизнеса?

- Увеличаване броя на клиентите 
ни и обема на произвежданите изде-
лия. Това ще доведе до разкриване 
на нови работни места за млади и 
способни хора, които да намерят 
смисъл да останат в България. È

- С кое най-много се гордее-
те за фирмата ви?

- С топмарките на „ПОБЕДА“ - 
бонбони „Черноморец“, бисквити 
„Анелия“, „Закуска“ и „Еверест“, 
които с постоянство през годи-
ните са сред лидерите по про-
дажби в своите продуктови ка-
тегории. Работим с прецизност 
и внимание и се гордеем с лоял-
ността на потребителите. Десе-
тилетия наред им предоставяме 
възможност да се наслаждават 
на оригинални и любими рецеп-
ти, разпознаваеми от няколко 
поколения. Именно тази емоция 
е добавената стойност към на-
шите продукти, която отрежда 
на „ПОБЕДА“ имиджа на една от 
най-обичаните български марки. 
Това ни задължава да сме акту-
ални спрямо пазарните тенден-
ции и постоянно да развиваме 
своята продуктова програма. 

- С какво беше успешна изминалата една годи-
на?

- Стартирахме интересни проекти и някои от тях 
вече стигнаха до пазара като краен продукт. Сери-

ята вафли „Еверест“ се разшири 
с нови вкусове, лансираните го-
дина по-рано сандвич-бисквити 
„Фрегата“ се настаниха добре в 
търговските обекти. Към средата 
на 2015 г. имаме ръст в категори-
ите бонбони и бисквити спрямо 
предходната година и усилията 
ни са да запазим тази възходяща 
линия. Но за генерално обобще-
ние на годишна база все още е 
рано. 

- Какви дейности планирате в 
краткосрочен план с цел разви-
тие на бизнеса?

- Усилията в продуктовото 
развитие на компанията ни да-
ват стабилност, върху която да 
надграждаме своята търговска 
политика. Продължаваме да на-
сърчаваме продажбите и инте-
реса с атрактивни предложения 

към дистрибутори и търговски партньори. За по-
редна година очакваме добър ръст в експорта. Удо-
влетворяващите проекти с партньори зад граница 
ни мотивират с увереност да продължаваме да се 
развиваме в това направление и да инвестираме 
ресурси по завладяване на нови пазари. È

Èíæ. Ñåðãåé Øàðäèí, óïðàâèòåë íà “ÀÒÌ Åëåêòðîíèêñ”: 

Ìèõàèë ×îðîëååâ, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Ïîáåäà” ÀÄ: 

Ïîñòðîèõìå ñîáñòâåíà ñãðàäà

Èíâåñòèðàìå â çàâëàäÿâàíåòî íà íîâè ïàçàðè
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ÎÃÍßÍ ×ÈÊÎÂ ÏÐÀÂÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ, ×ÐÅÇ ÊÎßÒÎ 
È ÁÚËÃÀÐÈß ÌÎÆÅ ÄÀ ÂËÅÇÅ Â ÑÂÅÒÎÂÍÀÒÀ 
ÊÀÐÒÀ ÍÀ ÈÍÎÂÀÒÈÂÍÎÒÎ ÇÅÌÅÄÅËÈÅ

Íàñåëåíèåòî íà Çåìÿòà íåïðåêúñíàòî ñå óâåëè÷àâà è âå÷å å íàä 7,3 ìëðä. 
äóøè. Ñïîðåä ïðîãíîçèòå ïðåç 2050 ã. ÷îâå÷åñòâîòî ùå å îêîëî 9,5 ìëðä. è 
îêîëî 86% îò õîðàòà â ðàçâèòèÿ ñâÿò ùå æèâåÿò â ãðàäîâåòå. Îñèãóðÿâàíåòî 
íà õðàíà ùå å ñðåä îñíîâíèòå ïðåäèçâèêàòåëñòâà íà áëèçêîòî áúäåùå. Ó÷å-
íè è ñïåöèàëèñòè ïðàâÿò ðàçðàáîòêè â òàçè íàñîêà è âåðòèêàëíèòå ôåðìè ñà 
íå ïðîñòî âúçìîæíîñò, òå âå÷å ñå ïîÿâÿâàò íà ðàçëè÷íè ìåñòà ïî ñâåòà.  

в града
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пециално проектираните многоетажни 
ферми може да се превърнат в оби-
чайна гледка от градския пейзаж. Неиз-
ползваеми складове и изоставени сгра-
ди също може да придобият полезна 

функционалност и така да започне новата зелена 
революция в производството на храни в мегаполи-
сите. „Щом обработваемата земя не е достатъчно, 
то висините имат неограничени възможности“ - това 
установи американският еколог д-р Диксън Депомие 
(Dickson Despommier) от Колумбийския университет 
в Ню Йорк. Той се е заел с развитието на добра-
та идея за нов вид ферми и предлага решение на 
много от проблемите чрез изграждане на пасивни 
вертикални оранжерии, в които в градски условия 

â áëèçîñò äî ïîòðåáèòåëèòå
ще се отглежда селскостопанска продукция. Той 
препоръчва хидропонен метод, при който вместо  
почва се ползват минерални разтвори. Този модел 
на земеделие изключва употребата на пестициди и 
хербициди. 

Иновациите в земеделието в технологично раз-
витите страни не са далечна проекция в бъдещето, 
а са жива реалност. В САЩ, Канада, Великобрита-
ния, Южна Корея вече има такива съоръжения. Sky 
Greens например е първата вертикална ферма в 
Сингапур. Построена е през 2009 г., бързо развила 
технологията за производство, показала качество 
и количество и вече е носител на редица отличия. 
Продукцията е с до 40% по-скъпа от китайските ана-
лози, които се предлагат на местния пазар.

При демографската криза в България и при на-
личието на пустеещи земи вертикалните ферми из-
глеждат като ненужно усилие или като фантастика 
за някой следващ век. Независимо от това обаче 

ìëàäèÿò áúëãàðñêè 
èíæåíåð Îãíÿí ×èêîâ

се е заел с технологичната разработка на подобно 
съоръжение. Той участва в конкурса за отглеждане 
на култури в урбанизирани територии, организиран 
от онлайн портала Element14 Community. Задание-
то е да се проектира и създаде вертикална ферма 
(Vertical Farming Design Challenge) за производство 
на зеленчуци, в която  процесите се автоматизират 
чрез използването на съвременните технологии. 
Може да се каже, че проектът на Огнян Чиков е 
„интернет на нещата“ в действие. Разработката му 
е сред 15-те най-добри решения, които получават 
подкрепа за практическа реализация на предложе-
ната идея. Спонсорството е под формата на различ-
ни полупроводникови елементи за осъществяване 
на проекта, предоставя се безжична платформа за 
разработки, която е с ниска консумация на енергия. 
В комплекта е включен набор от безжични сензори 
за анализ на параметрите на околната среда. Оси-
гурени са и семена за засаждане на марули и от Ог-
нян Чиков се очаква да направи 

åêñïåðèìåíò â ðåàëíè óñëîâèÿ
Важно е, че той се ползва и с подкрепата на ком-

панията, в която работи – Enterprise Communications 
Group.

Огнян Чиков създава решение за управление 
на автоматизирана ферма, изградено на базата на 
няколко хардуерни модула, управлявани от центра-
лизиран софтуер. В едно такова работещо съоръ-
жение информационните технологии са от голямо 
значение и в момента фокусът на амбициозния 
инженер е точно върху това. За разработването на 
цялостен проект за вертикална ферма, ще е нужен 
и приносът на добри агроспециалисти, които да съ-

àâòîð: ßíà Êîëåâà ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

Sky Greens е 
първата вертикална 
ферма в Сингапур
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Факти
 Èäåÿòà çà îòãëåæäàíå íà çåìåäåëñêè êóëòóðè â 

ñòúêëåíè íåáîñòúðãà÷è â ñàìèÿ öåíòúð íà ãðàäîâåòå å 
îïèñàíà ïðåç 1950 ã. îò Äæîí Õèêñ (John Hix) â êíèãàòà ìó 
“Ñòúêëåíèÿò äîì” (The Glass House). 

 Âèæäàíåòî çà âåðòèêàëíèòå ôåðìè ñå ïîÿâÿâà òî÷íî 
ïðåäè âåê. Ïðåç 1915 ã. Ãèëáúðò Áåéëè ïðåäëàãà èçãðàæäà-
íå íà ôåðìè ïîä çåìÿòà ÷ðåç èçïîëçâàíåòî íà åêñïëîçèâè.

 Ïðè âåðòèêàëíîòî ôåðìåðñòâî èìà ìàêñèìàëíî 
îïîëçîòâîðÿâàíå íà âîäàòà çà íàïîÿâàíå, êàòî íåíóæ-
íîòî êîëè÷åñòâî ñå ñòè÷à íà äîëíèòå åòàæè è íå ïîòúâà â 
ïî÷âàòà, êàêòî ïðè òðàäèöèîííîòî çåìåäåëèå. Èçïîëçâàíå-
òî íà êàïêîâî è àåðîçîëíî íàïîÿâàíå ñúùî ïåñòè ìíîãî 
âîäà. Ñãðàäèòå ìîæå äà ñå çàõðàíâàò ñ åíåðãèÿ îò ñëúí-
÷åâè ïàíåëè è âåòðîãåíåðàòîðè, ìîíòèðàíè íà ïîêðèâà.

 Îðàíæåðèéíèÿò ïðèíöèï îñèãóðÿâà öåëîãîäèøíà 
ïðîäóêöèÿ. Ïîäðåæäàíåòî íà êóëòóðèòå íà åòàæè ïîìà-
ãà äà ñå îòãîâîðè íà ñïåöèôè÷íàòà èì íóæäà îò âëàãà è 
ñëúí÷åâà ñâåòëèíà, êàòî ñå ñúîáðàçè è òåõíèÿò ðàñòèòå-
ëåí öèêúë. Áëèçîñòòà äî êðàéíèÿ êëèåíò ñïåñòÿâà ñëîæíàòà 
ëîãèñòèêà îò ïîëåòî äî ìàñàòà.

четаят практическото познание за 
отглеждане на растения  с използ-
ването на IT решения. Чрез данни-
те, които по технологичен път ще се 
събират, опитните агрономи може 
да осигурят подходящи условия за 
отглеждане на растенията, да пред-
приемат адекватни мерки срещу бо-
лести и вредители и така да получат 
по-високи добиви. При този нов спо-
соб на растениевъдство ще се пес-
тят ресурси, а и продукцията може 
да е био, ако се спазват определени 
практики.

Липсата на технологично разви-
тие в българското земеделие про-
вокирала Огнян Чиков да се заеме 
с този проект за вертикална ферма. 
Той не вярва, че у нас технологиите 
и селското стопанство скоро „да ста-
нат приятели“, но 

àêî ñå ïîÿâè íèøà
крачката към създаването на такова 
модерно съоръжение вече по-лесно 
ще бъде направена. 

Огнян Чиков работи в отдел 
„Технически решения“ на фирма 
Enterprise Communications Group. В 
момента е докторант в Техническия 
университет в София. Като инженер 
целта му е да създава полезни тех-
нологични системи и „интернет на 
нещата“ да се превърне в истинско 
улеснение във всички сфери на чо-
вешката дейност. Убеден е, че зе-
меделието има огромен потенциал, 
но без технологии и иновации, зана-
пред то трудно ще може да се кон-
курира с аналогични производства 
с много ноу-хау. Ето защо европей-
ските програми трябва да насърча-
ват навлизането на повече инова-
ции в селското стопанство. 

Знае се, че не всяка технология 
намира бързо приложение, но кога-
то е налична, в подходящ момент тя 
може да влезе в действие. И ако в 
България се направи добре работе-
ща вертикална ферма, създателите 
й може да продават нейното ноу-хау 
и да  изграждат такива съоръжения 
там, където вече има нужда от тях. È

Информационните технологии 
навлизат във всяка сфера и 

българското земеделие не бива да 
изостава, казва Огнян Чиков
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„СИЕЛА НОРМА“
ñ èíòåðíåò ìàãàçèí

Ã
-жо Кирова, какво ново предлага „Сиела Нор-
ма“ на своите клиенти?

- „Сиела Норма“ предлага ново удобство 
на своите настоящи и бъдещи клиенти, а 
именно достъп 24/7 до предлаганите от ком-

панията продукти. Стартирането на интернет мага-
зин за предлаганите от нас правноинформационни 
системи дава възможност за достъп от всяко място, 
включително и от чужбина, до интернет версията 
на продуктите на „Сиела“ и цели да улесни клиента 
като осигурява възможност за самостоятелен избор 
на продукти и услуги за решаването на конкретен 
негов проблем или необходимост. 

- Какво наложи разработването на интернет 
магазин? Защо е важно за вашия бизнес да има он-
лайн магазин?  

- Като IT компания се опитваме да наложим но-
вите тенденции и технологии и в контекста на на-
шите усилия за оптимизиране достъпа на информа-
ция през браузър, независимо от вида устройство. 
Решихме да създадем платформа, чрез която да 
контактуваме с клиента от продажбата до цялостно-
то му обслужване по удобен начин, като същевре-
менно запазваме традиционното за „Сиела“ високо 
ниво на поддръжка и обслужване на клиентите си. 

„Сиела“ е най-големият оператор на пазара на 
правноинформационни услуги и индивидуални IT 
решения, с пазарен дял, по наши изчисления, око-

ло 8 хиляди клиенти, или около 30-35 хил. потреби-
тели. За нас е логична стъпка създаването на ин-
тернет магазин, предвид широкото ни присъствие в 
интернет както като надежден източник на актуална 
информация, разпространявана свободно чрез на-
шите партньори (Lex.bg и Econ.bg), така и в социал-
ните мрежи.

- Кои са клиентите на онлайн магазина?
- Интернет магазинът е предназначен за всички 

наши настоящи и потенциални клиенти, като тради-
ционно наши крайни потребители са всички юристи, 
които практикуват професията си, повечето счетово-
дители и финансисти, на които им е необходима ин-
формация за данъци, осигуровки и други, свързана 
с водене на счетоводство. На засилен интерес през 
последната година се радват и специализираните ни 
продукти – Сиела Здравеопазване, Сиела Строител, 
Сиела Енергетика и Околна среда и Сиела Митница, 
които предлагат адаптирани за конкретната сфера 
нормативни решения, практика, публикации на ут-
върдени експерти в съответната област.

Пълната продуктова гама на „Сиела Норма“ ще 
бъде достъпна с един „клик“, включително и услу-
гите в областта на справочния софтуер, като бази 
данни по поръчка на клиента, продукта Профил на 
купувача и системата за застрахователни брокери 
„Сиела Инс“. È

Ã-æà Äåíèöà Êèðîâà e òúð-
ãîâñêè äèðåêòîð â íàïðàâëå-
íèå “ÏÈÑ” íà “Ñèåëà Íîðìà” 
ÀÄ. Òÿ ñå ïðèñúåäèíÿâà êúì 
åêèïà íà “Ñèåëà Íîðìà” ÀÄ 
ïðåç þíè 2015 ã. è îòãîâàðÿ çà 
òúðãîâñêàòà ïîëèòèêà íà êîì-
ïàíèÿòà â Áúëãàðèÿ. Äåíèöà 
Êèðîâà å ðàáîòèëà áëèçî 15  
ãîäèíè â îáëàñòòà íà ïðàâîòî, 
èêîíîìèêàòà,  êàïèòàëîâèòå 
ïàçàðè è èíâåñòèöèîííî è 
áèçíåñ êîíñóëòèðàíå.
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àâòîð: ßíà Êîëåâà

Ñ
игурно сте имали 
случай нелюбезен 
продавач да ви от-
каже от покупка. Си-
гурно сте си дали 

сметка, че ако не купувате от 
малкия квартален магазин, той 
ще фалира, че ако с парите си не 
„гласувате“ за малкия производи-
тел, той ще е принуден да спре 
работа. Сигурно и вие сте се пи-
тали какво може да се направи, 
когато харесвате даден продукт 
или услуга, но виждате как лип-
сата на адекватна комуникация 
с клиентите изправя определена 
фирма пред крах. Ако имате биз-
нес, сигурно и вие се питате как 
да се харесате на клиентите и да 
им продавате повече. Сигурно 
търсите начини как повече потен-
циални потребители да научат за 
вашите продукти и услуга. Как 
наистина?

Ñòðåëÿé òî÷íî
Маркетингът е „оръжието“ на 

всеки бизнес – едни стрелят точ-
но, други не улучват целта, трети 
просто не го използват. Най-ес-
тественият въпрос за всеки про-
изводител и търговец е как да 
стигне до повече клиенти и те да 
се превърнат във верни почита-
тели. Конкуренцията на пазара наистина е голяма, 
но въпреки това немалко компании не отделят вни-
мание на маркетинга, не са активни в търсенето и 
задържането на клиентите,  казват, че нямат пари 
за реклама и с това оправдават бездействието си. 
Много им харесва „маркетинг с нулев бюджет“ или 
„маркетинг от уста на уста“, защото им се струва, 
че това не изисква нито пари, нито усилия. Имаме 
живи примери как чудесен продукт, създаван с го-
дини, може да пропадне само защото компанията 
не намира верния път към клиентите, или просто 
защото не го търси.

(Íå)äîâîëíèòå
Доскоро се смяташе, че един доволен клиент 

води трима нови, а един недоволен ще отблъсне 
десетина други. Днес обаче интернет  и комуника-
цията чрез различни канали в глобалната мрежа 
коренно промениха ситуацията. Има сайтове за 
оценка на стоките, блогове, форуми, сайтове за 

сравняване на цените, които дават възможност на 
отделните потребители да постигнат широка пуб-
личност. Потребителите започват да осъзнават, 
че са сила. Как обаче бизнесът ползва необятните 
възможности на същата тази глобална мрежа, коя-
то може да го направи търсен или презиран? Дали 
всеки бизнес лидер, предприемач  или мениджър 
си задава въпроса дали прави необходимото, за да 
може повече потенциални клиенти и потребители 
да научат за невероятните продукти и услуги, които 
компанията предлага? Дали когато някой е недоо-
ценил важността ви като клиент, ще запазите това 
в дълбока тайна, за да не накърните нечия репута-
ция? Дали…

Заради тези, които ни се иска да станат по-до-
бри в комуникацията с клиентите, за да прода-
ват повече и да бъдат по-успешни, потърсихме 
двама маркетолози, които да препоръчат КАК 
да стане това в новата реалност на новите тех-
нологични възможности. È

ÍÀÉ-ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÈßÒ ÂÚÏÐÎÑ ÇÀ ÂÑÅÊÈ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅË È ÒÚÐÃÎÂÅÖ Å ÊÀÊ ÄÀ 
ÑÒÈÃÍÅ ÄÎ ÏÎÂÅ×Å ÊËÈÅÍÒÈ

МОГЪЩЕСТВОТО МОГЪЩЕСТВОТО 
И БЕЗСИЛИЕТО И БЕЗСИЛИЕТО 
НА МАРКЕТИНГАНА МАРКЕТИНГА



7
5

Ïîëè Êîçàðîâà èìà 18-ãîäè-
øåí îïèò â îáëàñòòà íà ìàð-
êåòèíãà, ïðîäàæáèòå è áèçíåñ 
ðàçâèòèåòî â ñîôòóåðíè è 
êîíñóëòàíòñêè êîìïàíèè. Ñúàâ-
òîð íà åäèí îò ïúðâèòå áëîãîâå 
çà áèçíåñ è ìàðêåòèíã ó íàñ 
“Ìàðêåòèíã áóðêàí”, è íà 
êíèãèòå “Áëîãîïåäèÿ”, “100 áúë-
ãàðñêè ìàðêåòèíã ïðèêàçêè”, 
“Îñíîâè íà óñïåøíèÿ áèçíåñ. 
Òóê è ñåãà”, è “101 ìàðêåòèíã 
ïðèêàçêè”.

В старите бизнес учебници маркетингът се разглеждаше като основ-
на дейност във всяка една компания, свързана с много планиране и от-
читане, и изпълняваща се предимно от маркетинг отдела. Когато човек 
чете подобна литература днес, нещата изглеждат много логични, добре 
структурирани и… трудно приложими. Ненапразно много студенти в об-
ластта на маркетинга не се чувстват достатъчно удовлетворени от това, 
което научават в университета, а фирмите, които наемат млади кадри, 
също усещат, че има доста голяма разлика между това, които младите 
маркетьори знаят и умеят, и онова, което се изисква от тях да правят. 
Защото бизнесът днес е много по-неструктуриран, шеметно навлизат 
нови технологии и фирмите се нуждаят от съвсем ново виждане за мар-
кетинга. 

Основното, което се промени, са невероятните възможности, които 
се отварят пред всеки бизнес благодарение на интернет и мобилните 
технологии. Малките фирми вече не са толкова безпомощни в сравне-
ние с големия бизнес при навлизането на нови пазари и при въвежда-
нето на нови продукти и услуги. А за стартъпите дигиталният маркетинг 
е златен шанс да се популяризират с по-малко средства.

Ïîëè Êîçàðîâà:

Ïðåäàéòå ùàôåòàòà â 
íàé-ïîäõîäÿùèòå ðúöå
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Другата промяна, която повечето фирми у нас за 
съжаление все още не осъзнават достатъчно ясно, 
е, че маркетингът вече не е работа, която се върши 
само в една стая в нашия офис. Това е безнадеждно 
остаряло разбиране. Маркетингът е фирмена фило-
софия, начин на мислене и действие, който е нужно 
да споделят всички – от собствениците и бизнес ме-
ниджърите, през ръководителите на отделните зве-
на, до всеки служител на фирмата без изключение. 
Всичко, което всеки във фирмата прави ежедневно, 
може да доведе нови клиенти. Ако пък не го прави, 
фирмата губи клиенти или изостава от конкурентите 
си. Затова по-добре да експериментираме и да до-
пускаме грешки в маркетинга, но бързо да се учим от 
тях, отколкото нищо да не предприемаме.

И трето, днес клиентите са много по-информи-
рани за продуктите и услугите, които предлагаме, в 
сравнение с периода преди няколко години. Поня-
кога знаят за продуктите повече, отколкото самите 
търговци. И са станали многократно по-взискателни 
и предизвикателни от всякога. Клиентите имат все 
по-малко време и за да ги привлечем, качеството на 
информацията, която им предоставяме, и бързината, 
с която реагираме, са изключително важни.

За всеки бизнес спазването на универсалните 
правила за правене на маркетинг е само едно добро 
начало. С други думи - минимумът. Това, което ни 
дава конкурентно предимство, не е свързано само 
с нашите продукти, но и с начина, по който правим 

маркетинг, и със знанията за нашите пазари. Това, 
което се пренебрегва дори от най-мощните глобални 
компании, са особеностите на географските пазари.  
Правят се универсални рекламни послания и кампа-
нии, интернет страницата на компанията казва едно 
и също нещо на много езици, а в социалните мрежи 
се твори често „централизирано“. Не можем да пре-
небрегваме, че потребителите мислят и действат по 
съвсем различен начин в различните части на света. 
Имат различни притеснения и различни очаквания, и 
това много често влияе върху начина, по който взе-
мат решения за покупка. Същото е валидно за потре-
бителите от различни възрастови категории. Това из-
глежда ясно на всички, но особено в В2В маркетинга 
се случва да се пренебрегва възрастта на хората, с 
които се общува. Случва се кампания на иновативен 
продукт за бизнеса да има слаби резултати, просто 
защото рекламното послание е било несъобразено с 
типичния му реципиент. Особено ако е било комуни-
кирано от напорист млад търговец, който е притес-
нил по-възрастния си събеседник със знанията си за 
новите технологии.

Разговорът за спецификите на маркетинга в отдел-
ните индустрии е много, много дълъг. Особено в В2В 
сектора. Ненапразно в отделите по маркетинг и като 
търговци се назначават хора с подходящо образова-
ние и опит в съответната индустрия. Необходимо е 
доста време да се усвоят терминологията, професио-
налните знания и да се опознаят бизнес практиките в 
различните индустрии, и това не бива да се забравя.

ÏÐÈ ØÅÌÅÒÍÎÒÎ ÍÀÂËÈÇÀÍÅ ÍÀ ÍÎÂÈ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÔÈÐÌÈÒÅ ÑÅ 
ÍÓÆÄÀßÒ ÎÒ ÑÚÂÑÅÌ ÄÐÓÃÎ ÂÈÆÄÀÍÅ ÇÀ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ

Ìàðêåòîëîãúò Ñòåôàí Ðóñåâ 
å ÷àñò îò åêèïà íà âàðíåíñêî-
òî ñòóäèî çà èíòåðèîðåí äè-
çàéí, àðõèòåêòóðà è ïðîäóêòîâ 
äèçàéí INDESIGN. Ïîääúðæà 
ñâîé áëîã çà ìàðêåòèíã www.
stefanrusev.net.

Ñòåôàí Ðóñåâ:

Ïàðèòå íà íàøèòå 
êëèåíòè ñà íàøàòà ñèëà

Всяка фирма съществува чрез парите, които клиентите харчат за ней-
ните продукти или услуги. Докато една фирма има редовни клиенти, тя ще 
съществува, а може и да се развива. Следователно парите на клиентите 
са силата, без която бизнесът не би могъл да оцелее. Затова и целта на 
маркетинга е привличане на колкото се може повече клиенти. Хората имат 
свобода да избират как да харчат парите си.  Днес на пазара има голямо 
изобилие. Технологиите са общодостъпни и конкуренцията е почти израв-
нена. Свободата на избор, изобилието и близката конкуренция промениха 
начина на мислене на клиентите. 

Благодарение на интернет потребителите имат възможност да вземат 
информирано решение за всяка покупка. Това промени същността на па-
заруването, промени се и начинът, по който харчим парите си.  Все пове-
че хора гледат на потреблението като на инвестиция в продукти, фирми и 
каузи, които харесват, ценят и вярват. И ако една покупка ще е свързана с 
нещо, което не одобряват, те предпочитат да не я направят.

Когато купуваме продукт или услуга, инвестираме силата на своите пари 
в тези, които стоят зад продукта или услугата. Така даваме своята подкре-
па за тях, тъй като искаме да продължат да се развиват, защото харесваме 
онова, което правят. Това важи за книгите на любимите си автори, които 
купуваме, за дрехите, които носим, за храната, която ядем, за местата, 
където ходим на почивка, за магазините, където пазаруваме, за каузите, 
които подкрепяме, за заведенията, които посещаваме, за каналите, кои-
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Препятствията пред малките и стартиращите ком-
пании са основно две – липсата на средства и не-
достатъчните знания как се прави маркетинг. Диги-
талният маркетинг става все по-достъпен, вече има 
много фрийлансъри у нас, чиито услуги може да 
бъдат ползвани. Има изобилие от информация кое 

как се прави, има и курсове за обучение. Въпреки 
че повечето от собствениците на малки компании и 
стартъпи са млади хора със самочувствието, че пре-
красно знаят тънкостите на бизнес поведението в 
интернет, аз все пак бих препоръчала да се допитат 
до опитни специалисти по маркетинг за най-подходя-

щите за тях подходи.

С растежа на биз-
неса маркетинг под-
ходите се обогатяват 
все повече, като се 
включват различни 
новости – създава-
не на потребителски 
общности в нета и 
извън него, органи-
зиране на маркетин-
гови събития, връзки 
с обществеността, 
социално полезни 
инициативи… Освен 
избора на подходящи 
за фирмата подходи, 
друго предизвикател-
ство е собствениците 
да изградят мотиви-
ран и способен мар-
кетинг екип, за да са 
сигурни, че щафета-
та е в добри ръце. È

то гледаме и т.н. Парите са сила и от клиентите зависи 
къде ще я насочат. 

Хората не просто купуват, а обръщат внимание на 
историята на фирмите, интересуват се кой стои зад тях, 
проучват ги и следят развитието им. Избират компании, 
които споделят техните ценности, култура и интереси. 
„Инвестират“ парите си в онзи бизнес, които заслужава 
да получи силата на парите им. Това е „вот“ в подкрепа 
на добрите предприемачи и техните фирми, на благо-
родните каузи, които променят света към по-добро. Тук 
идва въпросът, който трябва да си зададат далновидни-
те маркетолози: Как да привлечем силата на парите? С 
обстрелване на аудиторията с колкото се може повече 
реклами, потребителите няма да ни чуят. Съвремен-
ният маркетинг е споделяне и разказване на идеи, об-
щуване с реални хора в реално време тук и сега.. А за 
да имате какво да разказвате, трябва да правите нещо 
стойностно, което е в полза на хората. Трябва да имате 
кауза. Без кауза в маркетинга няма шанс да успеете. 

Гай Кавазаки съветва да не започваме бизнес, ако не 
вярваме, че можем да променим света към по-добро. И 
наистина днес можем да привлечем силата на парите 
на хората само и единствено ако им предложим качест-
вени и стойностни неща, които са в тяхна полза. 

Решението за насочване на силата на парите се взе-
ма на ниво чувства и емоции. За да ни изберат, кли-
ентите трябва да ни харесат и да повярват в нас. Те 
трябва да се вдъхновят от нас и да решат, че си струва 
да инвестират в нас. Народът казва: „Хора с хора се съ-
бират“, а маркетингът вече се е уверил, че еднаквите 
от еднакви се привличат. Каквито сте вие, такива ще са 
и вашите клиенти. Така, както гледате на своята рабо-
та, така и клиентите ви ще гледат на нея. Колкото по-
вдъхновено разказвате за работата си, толкова повече 
и клиентите ви ще се вдъхновяват. Затова използвайте 
интернет и споделяйте с потребителите. Кажете какво 
предлагате, покажете какво правите, дайте възможност 
да видят как го правите и хората ще ви забележат. 

Силата на парите се привлича най-лесно с прекрасен 
и вдъхновяващ продукт. Затова инвестицията в проду-
ктов дизайн (качествен продукт) е най-добрата марке-
тинг инвестиция, която една компания може да напра-
ви, за да постигне по-високи резултати в продажбите. 

Клиенти са се убедили, че дори и малките суми, кои-
то харчат за продукти или услуги на определена фирма, 
имат значение. Остава и фирмите да го разберат и да 
се научат да привличат тази сила. È

ÈÇÏÎËÇÂÀÉÒÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒ È ÑÏÎÄÅËßÉÒÅ Ñ 
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈÒÅ, ÇÀ ÄÀ ÏÅ×ÅËÈÒÅ ÄÎÂÅÐÈÅÒÎ ÈÌ 
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ÎÒÃÎÂÎÐÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ËÈÄÅÐÈÒÅ Å ÄÀ ÑÚÇÄÀÂÀÒ ÏÎÄÕÎÄßÙÀ ÑÐÅÄÀ, 
Â ÊÎßÒÎ ÕÎÐÀÒÀ ÄÀ ÄÀÂÀÒ ÌÀÊÑÈÌÓÌÀ ÍÀ ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈÒÅ ÑÈ

àâòîð: Ìàðòèí Ëàøêîëíèã*

àíãàæèðàíèòå ñëóæèòåëè

Ã
ледайки актуалните данни, част от които се 
публикуват в ежегодния индекс за ангажира-
ност на „Галъп“, се очертава мрачна картина 
относно това колко хора действително  са 
ангажирани към работата си. На практика 

няма страна в света, в която да има повече от една 
четвърт ангажирани служители, а в някои страни в 
Азия, но и в Централна и Източна Европа проучва-
нията показват изключително ниски, дори едноциф-
рени стойности по този показател. 

Нека видим какво може да се направи, за да 
променим ситуацията. Много предприятия са из-
ключително успешни, що се отнася до технологии и 
управление на бизнес процесите. И за съжаление, 
управлението на човешките ресурси твърде често 
се възприема също като процес. А това е погрешен 
подход. Става дума за хора. В днешно време хора-
та обичат да се отнасят с тях като с хора. Не каз-
вайте „Служителите са най-важният ни актив“, ако 
не сте готови да застанете зад думите си и на дело.

Явно се случва нещо много трагично. Инвести-
рат се много ресурси в подбор и наемане на под-
ходящите хора за даден отдел. И въпреки това в 
рамките само на няколко месеца или година нивата 
на ангажираност удрят дъното. Грешните хора ли 
назначаваме? Необходима ли ни е повече мотива-
ция? Какво, по дяволите, става?

Интересен е фактът, че когато лидерите бъдат 
повишени или преместени в друг клон или отдел, 
те  „взимат“ със себе си нивото на ангажираност на 
отдела, в който са работили до момента. Причи-
ните за високата или ниска ангажираност може да 
бъдат намерени в лидерството. И така, какво биха 
могли да направят лидерите, за да увеличат анга-
жираността на своите служители?
Първо, позволете ми да бъда откровен. Никой не 

може да създаде висока ангажираност, точно така 
както и никой не би могъл да даде на някого увере-
ност или високо самочувствие. Но отговорността на 
лидерите е да създават среда, към която всеки слу-

жител да има възможност да се ангажира или не. 
Това е отговорността на  лидерите – да стимулират 
подобна възможност. Но за съжаление повечето не 
го правят.

Започнете с мисия! Всъщност, по-добре не! Виж-
дали ли сте някога ангажираността да произтича 
от  висящ надпис в ъгъла, гласящ „Ние сме воде-
щият доставчик на ...“? Разбира се, че не. И не ме 
разбирайте погрешно - аз мисля, че ясната и добре 
декларирана мисия е от голямо значение. Но не 
се започва от тук. Няколко други неща трябва да 

МИТ ЛИ СА
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бъдат изпълнени, преди да можете изобщо да за-
почнете да си мечтаете вашите хора да преследват 
визията на компания със страст, въодушевление и 
постоянство.

Всичко започва от съвсем друго място. Всъщ-
ност визия и цел са чак четвъртата стъпка в един 
петстепенен процес.

1. Първата стъпка е даване на  чувство за си-
гурност

Да се чувстваш сигурен е най-основната движе-
ща сила на човешкото поведение. Ако не сте сигур-
ни, че таванът на помещението, в което седите и 
четете това, ще издържи, ще избягате за части от 
секундата, независимо  колко значима  или инте-
ресна е тази статия. Същото важи и за ангажира-
ността на служителите. 

Äåôèíèðàéòå ÿñíè ïðàâèëà, 
ïðîöåñè è î÷àêâàíèÿ

Хората ще покажат инициатива само тогава, 
когато имат ясно разбиране по какъв начин лично 
биха били засегнати. Затова създавайте ясни и по-
стоянни правила и процедури и се уверете, че те 
важат за всички. Ако хората разберат как и защо 
се взимат решенията, тогава  е по-вероятно  да 
ги изпълняват.

Екипите много повече ще следват прави-
лата, ако разбират подбудите за тяхното 
съществуване, още повече ако участват в 
създаването им.

 Ñúçäàâàéòå ïîçèòèâíà è 
âäúõíîâÿâàùà ñðåäà

Среда, в която има откритост и доверие, чест-
ност и коректна комуникация, признание и оптими-
зъм, е средата на силно ангажираните хора, които 
се раздават без задръжки. Един ясно структуриран 
процес на това кога и как конструктивно да се  кри-
тикува също ще ви помогне да направите необхо-
димите промени, които вашата конкуренция може 
би ще пропусне. 

2. ИдентичностСъздайте  пространство, в което хората 
може да се чувстват верни на себе си - където 
да реализират своите силни и да приемат своите 
слаби страни, без да е необходимо да се крият 
или защитават. Често и своевременно им давай-
те признанието, което заслужават. Забелязвайте 
и отбелязвайте това, което работи, а не онова, 
което не се получава добре. Разбира се, и това 
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също трябва да се управлява, но не пропускайте да благодарите за 
всичко, което е добре свършено.

3.  ПринадлежностЧовекът е социално същество. Приносът към по-голямото цяло, 
споделянето на общи интереси е от голямо значение за много хора. 
Ако външната мотивация кореспондира с вътрешната подбуда, тогава 
може да бъдат постигнати велики неща. Следователно, ако съумеете 
да създадете комуникация между работната сила, която да позволява  
хората да се гордеят с  постиженията на компанията, тогава те стават 
по-ангажирани. Ние всички искаме да направим нещо смислено в жи-
вота си. Но смисълът е различен  за различните хора. В процеса на 
наемане се уверете, че разбирането на кандидатите ви за това кое е 
смислено, отговаря на разбиранията на компанията. 

4. Визия и цел
Едва сега, след като е постигнато усещане за сигурност, иден-

тичност и принадлежност, хората са готови  да ви изслушат относно 
вашата визия и цел. Достигайки до този етап , задачата ви е да им 
помогнете да видят как вашите визия и цел отговарят на техните цен-
ности, да ги вдъхновите  за това, което компанията ви иска да постигне 
и зад което застава.

Не поставяйте граници. Визиите са смели и дръзки. Създайте нещо, 
за което си струва да се ангажираш. Използвайте картини вместо фра-
зи - нашето подсъзнание работи с визии. Бил Гейтс не е казал: „Ние 
искаме да бъдем водещият доставчик на софтуер за фирми и физиче-
ски лица, бла, бла, бла ...“.  Той казва: „Ние си представяме компютър 
на всяко бюро и във всеки дом“. Ето това е картина, която ясно може 
да задържите в съзнанието си.

5. КомпетентностДори и най-добрата и най-силна визия няма да ви бъде от пол-
за, ако вашата компания не притежава компетентността реално да я 
осъществи и да й вдъхне живот. Преценете каква компетентност е от 
основно значение за изпълнението на визията и целите ви. Обучавайте 
хората си, ако е необходимо. Цената на това да не инвестирате в хората 
е далеч по-висока от парите, които ще дадете, за да им помогнете да 
се усъвършенстват. Тогава те ще направят и компанията по-успешна. È

*Ìàðòèí Ëàøêîëíèã å 
îñíîâàòåë è äèðåêòîð 
íà Èíñòèòóò çà ðàçâèòèå 
íà ïîòåíöèàëà â Ëèíö, 
Àâñòðèÿ. Ïðåçèäåíò å íà 
Àñîöèàöèÿòà íà íåìñêè-
òå ëåêòîðè. Åêñïåðò å ïî 
ìîòèâàöèÿ, ñàìîîöåíêà 
è óâåðåíîñò è òÿõíîòî 
âëèÿíèå âúðõó ëèäåðèòå, 
åêèïèòå è êîìïàíèèòå. 
Ðàáîòè â ñúòðóäíè÷åñòâî 
ñ Äæàê Êàíôèéëä, êîó÷ 
íîìåð 1 íà Àìåðèêà, è 
å îòîðèçèðàí îò íåãî äà 
âîäè ñåìèíàðè íà òåìà 
"Ïðèíöèïèòå íà óñïåõà" 
íà íåìñêè è àíãëèéñêè 
åçèê èç öÿëà Åâðîïà. 
Ñú÷åòàâàíåòî íà èêîíî-
ìè÷åñêî îáðàçîâàíèå è 
ïðåäïðèåìà÷åñêè îïèò ñ 
ãîäèíè íà èçó÷àâàíå íà 
áóäèñòêàòà ôèëîñîôèÿ 
è òåîðèÿòà íà âúçïðèÿ-
òèÿòà ñ òèáåòñêè ìîíàñè 
â Èíäèÿ âîäè Ìàðòèí 
Ëàøêîëíèã äî íîâ ïîäõîä 
êúì ïðîáëåìèòå è òÿõíîòî 
ðåøàâàíå. Òîé å ëåêòîð 
íà êîíôåðåíöèÿòà (www.
pmconference2015.bapm.
bg), êîÿòî Áúëãàðñêàòà 
àñîöèàöèÿ çà óïðàâëå-
íèå íà õîðà îðãàíèçèðà 
íà 13 íîåìâðè â õîòåë 
“Õîëèäåé Èí” â Ñîôèÿ. 
Ïîâå÷å çà íåãî íà: www.
MartinLaschkolnig.com.
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-н Цагарис, от 5 месеца сте генерален 
мениджър на Sofi a Hotel Balkan, A Luxury 
Collection. Какви бяха първите ви впечат-
ления от хотела?

- Когато посетих хотела за първи път, мно-
го ме впечатли архитектурата му. Построен през 
далечната 1956 г. като част от новото архитектур-
но творчество на София, според мен хотелът и до 
днес има най-добрата сграда в България. Харесаха 
ми също класическият интериор, луксозното излъч-
ване... Има нещо специално в Sofi a Hotel Balkan. 
Смело мога да твърдя, че това е най-добрият хо-
тел, в който съм работил по време на 31-годишната 
ми кариера в туристическата индустрия. Останах 
приятно изненадан също и от големия професио-
нализъм на хората, които работят тук. 

- Sofi a Hotel Balkan, A Luxury Collection е новото 
име на Sheraton Sofi a Hotel Balkan. Какво означава 
тази промяна в името?

- Означава, че сме станали по-добри. Luxury 
Collection и Sheraton са два от престижните бранда 
на Starwood Hotels and Resorts Worldwide. Това е 
една от водещите хотелиерски компании в света, 
с атрактивна програма за лоялност SPG, в чие-
то портфолио влизат също хотелите: St. Regis, W 
Hotels, Westin, Le Meridien, Four Points by Sheraton, 
Aloft, Element и Tribute Portfolio. Това, което разли-
чава веригата The Luxury Collection от Sheraton, е 
значително по-високото ниво. The Luxury Collection 
е перлата в короната на Starwood. Следователно 
тази промяна означава, че сме се усъвършенства-
ли.  

- The Luxury Collection все още не е достатъчно 
познат бранд у нас. Разкажете ни повече за него.

- Това е най-добрата международна хотелска 
верига в света, която принадлежи на Starwood 
Hotels and Resorts Worldwide от 1994 година. Luxury 
Collection е луксозна селекция от над 70 от най-до-
брите хотели и курортни комплекси по света, в над 
30 държави, която продължава да расте и до днес. 
Едни от най-популярните представители на семей-
ството на The Luxury Collection в световен мащаб 

са: Hotel National в Москва, Hotel Chatwal в Ню Йорк, 
Hotel Imperial във Виена, Metropol Palace в Белград 
и т.н. Сами разбирате, че за нас е чест да станем 
част от тази великолепна луксозна селекция. 

- Кое е онова, което прави Sofi a Hotel Balkan ли-
дер на пазара?

- Това е комбинацията от богата история, спе-
циална архитектура, отлично местоположение и 
качествено 24-часово обслужване, което непрекъс-
нато усъвършенстваме, следвайки високите стан-
дарти на Starwood Hotels and Resorts Worldwide. 
Самият факт, че Sofi a Hotel Balkan е единственият 
хотел от тази престижна международна компания, 
говори сам за себе си. 

- Планирате ли промени в хотела?
- Да, сред приоритетите ми е цялостното обновя-

ване на фитнес и спа центъра на хотела. Целта ми 
е в близко бъдеще да можем да се похвалим с най-
модерния фитнес и спа клуб в града, който ще бъде 
отворен не само за гостите на хотела. È

Списание „Икономика“ разговаря с господин 
Леонидас Цагарис, новия генерален мениджър 
на Sofi a Hotel Balkan, A Luxury Collection Hotel, за 
предизвикателството да управляваш един от 
най-успешните 5-звездни хотели в страната

Òåêñò è ñíèìêè: Åëèöà Äÿêîâà

Sofia Hotel Balkan å íàé-äîáðèÿò 
õîòåë, â êîéòî ñúì ðàáîòèë

За резервации посетете 
www.sofi abalkan.com или се 

обадете на телефон:(359)(2) 981 65 41
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È Â ÒÀÇÈ ÑÔÅÐÀ ÂÑßÊÀ ÂÀÆÍÀ ÏÐÎÌßÍÀ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ 
Å ÏÐÅÄØÅÑÒÂÀÍÀ ÎÒ ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÂÚÇÄÅÉÑÒÂÈÅÒÎ

àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà

ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК
â çäðàâåîïàçâàíåòî

À
ко направите експеримент и попитате 
за имената на министрите на здравео-
пазването от последните 15-20 години, 
резултатът няма да е обнадеждаващ 
за тези, които са седели в министер-

ското кресло. Задача с повишена трудност ще е 
да се посочат позитиви от тяхното управление. 
Ще излезе, че са били на власт, а не са оставили 
отпечатък. Всички недоволстват от здравеопаз-

ването в България. Тогава кой е отговорен, че то 
не е на ниво?

Какво ще е здравеопазването в България е въ-
прос за над 7 млрд. лв. Защото парите на На-
ционалната здравноосигурителна каса (НЗОК) 
и на Министерството на здравеопазването за 
година са около 3,5 млрд. лв. Според данни на 
Световната здравна организация половината от 
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разходите за здравеопазване в България 
се плащат от пациента и другата поло-
вина солидарно се покрива с публични 
средства. Така общият годишен оборот на 
здравната система възлиза на повече от 
7 млрд. лв. Това е респектираща сума на 
фона на 82,164 млрд. лв. брутен вътре-
шен продукт на България за 2014 г. 

Íàêúäå
Реформата в здравеопазването според 

обещанията досега трябваше да е довела 
до осезаеми резултати, но вместо това тя 
неочаквано се препъна в пръстовите от-
печатъци като инструмент за съвременна 
идентификация. „Да говорим за здравната 
реформа в България е като да говорим за 
това, за което се говори. Липсва ясна кон-
цепция за развитие на здравеопазването. 
То не се нуждае от реформи заради са-
мите реформи, а от решаването на някои 
проблеми, които съществуват. Наблюдава 
се лутане и веднъж се предлага един ин-
струмент като панацея, после - друг“, ко-
ментира здравният консултант доц. Спас 
Спасков, който е бивш директор на Инсти-
тута за спешна медицинска помощ „Пиро-
гов“. Той недоумява как, като се ограничи 
броят на пътеките, по които се лекуваме, 
лечението ще се подобри. Намаленият 
достъп автоматично не означава по-ви-
соко качество. Трябва да сме наясно, че 
всяко действие по промяна на статуквото 
води до последствия. Затова трябва да се 
прави предварителна оценка на въздейст-
вието и да не се работи на принципа „про-
ба-грешка“. В здравеопазването грешки-
те струват твърде скъпо, предупреждава 
доц. Спасков.

Âÿðíà ëè 
å ïîñîêàòà

Като замисъл реформата е в правилна-
та посока, сега трябва да видим какво ще 
е изпълнението й, е мнението на д-р Ста-
нимир Хасърджиев, председател на На-
ционалната пациентска организация. Спо-
ред него следващите седмици и месеци 
са важни, за да разберем как на практика 
ще функционират основният и допълни-
телният пакет за лечението в болниците, 
плащано от здравната каса. Също така 
трябва да видим дали дружествата за до-

Какво ще е 
здравеопазването 
в България е 
въпрос за над 
7 млрд. лв.
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пълнително здравно осигуряване ще съумеят да 
мотивират гражданите да им се доверят и дали 
това ще води до по-малка финансова тежест, ко-
гато се наложи осигуреният да влезе в болница. 
Ще се види какви ще са  нормативните актове, 
каква ще е подготовката на следващия рамков 
договор за медицинските дейности, с какъв бю-
джет ще разполага НЗОК. Но едва догодина хо-
рата ще може да оценят дали реформата е в пра-
вилната посока, посочва д-р Хасърджиев.

Áúëãàðñêèÿò ìîäåë
Не е нужно да откриваме топлата вода на 

здравеопазването, тъй като има работещи мо-
дели, които може да заимстваме. България и 
българите имат своите специфики като нагласи 
и възможности и те също трябва да се съобра-
зят, когато се предприемат такива действия. Ре-
формата не е нещо с начало и край, а промяната 
е състояние на системата, тъй като се появяват 
нови технологии, нови виждания, но и нови нуж-
ди. Спецификите според д-р Хасърджиев: Бълга-
рите не обичат да плащат здравни осигуровки, а 

като ги плащат, то е в много нисък размер. После 
обаче всеки иска всичко да му е безплатно, а това 
няма как да стане. Ние лъжем системата, че пла-
щаме, а системата ни лъже, че ни лекува. Това е 
причината от пациентите да се искат плащания 
за екип и дарения в големи размери. Това дове-
де и до изкривявания на системата, в която има 
хора, които се облагодетелстват от нея. Всички 
знаем, че има олигарси в здравеопазването, те 
са на върха на различни структури. Ако имаше 
ясни правила в системата, то това нямаше да 
се допусне, казва д-р Хасържиев. Най-важният 
въпрос е какво избираме – азиатски тип здрав-
ноосигурителна система с ниски вноски и лоши 
здравни услуги, или развита солидарна система 
като на Запад с високи осигуровки всеки месец, 
при гаранция, че при постъпване в болница нищо 
допълнително не се заплаща. Изборът зависи от 
всички нас. 

Êîé îñòàâà
Парламентът вече одобри създаването на На-

ционална здравна карта. Такива карти са праве-
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ни и преди, но те не водят до качествена про-
мяна на здравеопазването, тъй като в момента 
не само у нас, но и в световен мащаб има огро-
мно движение на населението. Българи напускат 
страната, има и неспирна вътрешна миграция в 
посока към големите градове. Освен това някои 
модерни болници биха могли да привличат паци-
енти от чужбина. Това непрестанно движение на 
хора дори в избирателните списъци не може да 
се прецизира, в такъв случай на каква база ще 
определим необходимостта от медицински нуж-
ди на населението, пита доц. Спасков. Такава 
информация липсва, както няма актуални дан-
ни за разпределението на лекарите в страната. 
За да се  извършва медицинска дейност, трябва 
да има яснота и на какъв медицински персонал 
може да се разчита. „Кой не би желал той да е чо-
векът, който да казва къде какви болници ще има 
и кои да се закрият? С подобна здравна карта се 
създават условия за  корупционна вълна. И това 
също е резултат от липсата на единна концепция 
за развитието на здравеопазването в България. 
В крайна сметка времето и най-вече интересът 

на пациентите показва дали едно или 
друго заведение да съществува. По-
добно решение не бива да е плод на 
административни мерки“, обяснява 
доц. Спасков. 

Çà êîãî ðàáîòè êàñàòà
Някои  от здравните пътеки отпадат 

от основния пакет за лечение, но по 
какъв критерий? Тези хора също пра-
вят здравни вноски. Пациентите с оп-
ределени заболявания ще трябва да 
плащат от джоба си за лечението, но 
защо точно те? Всеки има свои ин-
дивидуални здравни проблеми и ако 
по линия на здравната каса неговите 
проблеми не се решават, той не е мо-
тивиран да продължава да се осигуря-
ва. Принципът, по който се определя 
кое влиза в основния и в  допълнител-
ния пакет за лечението в болниците, 
не може да е „Болести, от които аз и 
моята баба не боледуваме“. Ето защо 
е нужна единна концепция – чии про-
блеми се решават, защо точно тези 
заболявания са приоритет при финан-
сирането, с какви инструменти дейст-
ваме. Пред обществото трябва да сме 
честни, само тогава хората ще ни вяр-
ват, посочва още доц. Спасков.

Èìà ëè êîíòðîë
В НЗОК, по думите на министъра на здравео-

пазването д-р Петър Москов, има нужда от ефек-
тивен и прозрачен контрол и това ще е част от 
причините за промени в структурата и управле-
нието на касата: „Искаме да заменим съществу-
ващата бюрокрация, която очевидно не работи, 
с млади и кадърни хора с медицинско, икономи-
ческо и юридическо образование. Това няма да 
са политически назначения. Навсякъде, където 
има злоупотреби, ще последват санкции и отнети 
лицензи на болници и обществото ще види кон-
кретни примери за това. Купонът вече свърши и 
правилата трябва да важат за всички.“
Купонът наистина свърши и експериментите в 

здравеопазването са опасни за нашето здраве. 
Май е време всеки министър да слага пръстов 
отпечатък под реформите, които въвежда, и да 
дава гаранция за тях. Иначе всички плащаме 
сметката без никаква възможност за реклама-
ция. È

Най-рано догодина 
ще може да се правят 
оценки дали реформата 
върви в правилна посока
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àâòîð Áîÿí Èãíàòîâ, ñïåöèàëèñò 
ïî Çäðàâåí ìåíèäæìúíò â ÓÍÑÑ

Á
ългарското здравеопазване през последните 
две десетилетия функционира в условията 
на хроничен недостиг на средства. Нара-
стващият брой здравнонеосигурени лица, 
застаряването и влошеният здравен статус 

на населението, както и не особено добрите макро-
икономически показатели лишават здравната ни сис-
тема от значителни финансови ресурси. Това води 
до ситуация, в която държавата отделя недостатъчно 
средства за здравеопазване, което е предпоставка 
за увеличени плащания от страна на гражданите или 
в доста случаи дори за невъзможен достъп до здрав-
на услуга за голяма част от тях. И ако формирането 
на бюджета за здравеопазване е политически акт и 
донякъде „външен“ за системата процес, то ефектив-
ното използване на вече заработените или отпуснати 
финансови ресурси на лечебните заведения е изця-
ло отговорност, задължение и приоритет на тяхното 
ръководство. 

За да получим представа за 
приоритетите на държавата в 
здравния сектор, е достатъчно 
да разгледаме структурата на 
публичните разходи за здраве-
опазване (табл. 1):

 разходи за доболнична по-
мощ – те се поддържат на поч-
ти едни и същи нива от години. 
Това води до демотивация при 
лекарите и неудовлетвореност 
при пациентите. По-активна-
та подкрепа на доболничната 
помощ с помощта на публично 
финансиране може да доведе 
до значителни спестявания за 
системата на здравеопазване в 
средносрочен план.

 разходи за лекарства - те 
не бележат особен ръст и това 
ограничава достъпа на много 
пациенти до необходимото им 
лечение. 

 капиталови разходи – те са незначителни, а са 
много необходими поради остарялата материална 
база (сгради и оборудване) на много от лечебните 
заведения.

 разходи за болнична помощ – те са с най-го-
лям дял, близо 50 % от разходите на национална-
та здравноосигурителна каса (НЗОК) и вероятно тук 
потенциалът за оптимизация е най-голям, тъй като 
в болничната система има много фактори за неефек-

тивно използване на средствата, а има и значителни 
възможности за намаляване на болничната дейност 
за сметка на доболничната помощ.

Ïðèõîäè íà ëå÷åáíèòå 
çàâåäåíèÿ 

Основните източници на приходи за лечебните за-
ведения за последните години са НЗОК – за лечение 
на болни, лекувани по клинични пътеки, и Минис-

КАК ХАРЧАТ
ïàðèòå ñè 
áîëíèöèòå

 Консолидиран държавен бюджет 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

 Процент от БВП 4,30% 4,30% 4,20% 4,20% 4,20%

 Разходи за здравеопазване 3 000 800 3 247 600 3 303 200 3 353 400 3 496 700

1 Национална здравноосигурителна каса 2 039 432 2 633 730 2 633 730 2 737 276 2 823 110

1.1 Здравноосигурителни плащания 1 859 932 1 974 520 2 214 520 2 410 511 2 472 462

1.2 Болнична помощ 1 016 932 958 020 1 168 876 1 278 511 1 297 462

1.3 Извънболнична помощ 463 000 505 500 512 894 532 000 570 500

1.4 Лекарствени продукти 347 000 391 000 495 525 542 000 546 500

1.5 Други осигурителни плащания 33 000 120 000 37 225 58 000 58 000

1.6 Капиталови разходи 2 000 7 000 5 790 7 000 7 000

2 Министерства и агенции 648 601 803 262 n.a. n.a. n.a.

2.1 Министерство на здравеопазването 590 794 718 099 480 117 374 404 388 082

2.2 Други министерства и агенции 84 873 97 629 n.a. n.a. 81 000

3 Oбщини 216 318 133 777 n.a. n.a. 102 260

3.1 Субсидии за болнична помощ 85 360 0 0 0 0

4 Централен републикански бюджет 43 305 17 913 n.a. n.a. n.a.

5 Други 3 118 5 304 n.a. n.a. n.a.
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терството на здравеопазването (МЗ) – за лекувани-
те болни извън клиничните пътеки по Националния 
рамков договор (НРД). Други източници на приходи 
са приходите от продажби на услуги, т.е. заплащано 
от пациентите лечение, други приходи от продажби, 
приходи от дарения и от доброволни здравноосигу-
рителни фондове. Част от приходите на много от гру-
пите са под формата на централна доставка на ле-
карства, консумативи и апаратура от бюджета на МЗ.

Въпреки намалението за разглеждания период е 
видно, че основните средства от МЗ са насочени към 
университетските и националните многопрофилни 
болници за активно лечение (НМБАЛ), което е нор-
мално. Намалението може да се обясни с прехвър-
лянето на част от дейностите към НЗОК. Аналогична 
е ситуацията с националните специализирани бол-
ници за активно лечение (НСБАЛ). Странна е почти 
пълната липса на финансиране от страна на МЗ към 
специализираните болници за активно лечение по 
акушерство и гинекология (СБАЛАГ). Донякъде това 
може да се обясни с факта, че голяма част от ме-
дицинските дейности в тези болници се заплащат от 
НЗОК. Това обаче означава, че на практика МЗ не 
инвестира никакви средства в тези болници за апа-
ратура, медикаменти и ремонт на сградния фонд. 
Обяснимо е и високото ниво на другите приходи в 
тези болници – те са основно от допълнителни пла-
щания от пациентите, като избор на екип, самостоя-
телни стаи, дарения и др. Общинските МБАЛ разчи-

тат основно на приходи от НЗОК, което е обусловено 
от факта, че тези болници се ползват предимно в по-
малките градове, където голяма част от хората разчи-
тат основно на процедури, финансирани от НЗОК, а 
в по-големите градове по-голяма част от контингента 
пациенти са такива с не особено тежка патология и 
неголеми финансови възможности. Тук, макар и мал-
ки, не липсват и средства от МЗ. Притеснителен е 
фактът, че тези болници са общински, но в тях почти 
липсва финансиране от общините (за целия разглеж-
дан период то е по-малко от 4% на година). В двете 
крайности са специализираните болници за долеку-
ване и продължително лечение на белодробни боле-
сти (СБДПЛББ) – те почти изцяло се финансират от 
МЗ, и специализираните болници за рехабилитация 
(СБР) – те разчитат за близо 50% от средствата си на 
други приходи. Особен случай са държавните психи-
атрични болници (ДПБ), в които приходите са почти 
изцяло от МЗ, т.с. те не са търговски дружества и са 
изцяло на бюджетна издръжка.

Ðàçõîäè íà ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ
Ето какво показва  структурата на капиталовите 

разходи и пълните текущи разходи на двете основ-
ни групи лечебни заведения за болнична помощ – 
МБАЛ и СБАЛ. През 2010 г. болниците от групата на 
СБАЛББ са изразходили 100% от средствата за капи-
талови разходи за закупуване на ДМА. Относително 
доста високи и постоянни са разходите на СБДПЛББ 
за ремонт, което може да се обясни с относително 
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остаряла материална 
база, нуждаеща се от 
постоянна поддръжка. 
Може би най-интересно 
е разпределението за 
разглеждания период на 
разходите в СБАЛАГ – 
там през всички години 
почти 100% от разходите 
са за дълготрайни мате-
риални активи. Липсата 
на разходи за ремонт на ДМА показва, че там върви 
процес на подмяна на остаряла апаратура, предим-
но със собствени средства, имайки предвид почти 
пълната липса на финансиране от МЗ.

Текущите разходи са 4 основни групи - разходи 
за персонал (възнаграждения и осигуровки), разхо-
ди за храна на пациентите, разходи за лекарства и 
медицински консумативи и оперативни разходи (ток, 
горива, материали, външни услуги, текущи ремонти и 
амортизации). Най-балансирани са разходите в гру-
пата на университетските и национални МБАЛ – тук 
персоналът се използва най-оптимално, разходите 
за медикаменти са най-големи, което се обяснява 
с факта, че тук идват най-тежките случаи от цяла-
та страна, а оперативните разходи са най-малки. На 
другия полюс са общинските МБАЛ, където имаме 
ниски разходи за медикаменти и високи оперативни 
разходи. Характерно тук е, че и разходите за пер-

сонал са доста високи. Причините за това са както 
недостатъчната натовареност на персонала, така и 
феноменът „търгуване на медицински дипломи“ – 
малките общински болници в провинцията са прину-
дени да поддържат на щат с висока заплата лекари, 
които дори не работят при тях, само за да изпълнят 
изискванията на НЗОК за брой специалисти. За всич-
ки групи от разгледаните болници е задължително 
да направят каквото е необходимо за включването 
им в програми за енергийна ефективност (саниране, 
подмяна на дограми, ремонт на отоплителна инста-
лация) с цел драстично намаляване на оперативните 
разходи. Разходите за храна на пациентите за целия 
период е около 2% за всички разгледани групи ле-
чебни заведения.

Åôåêòèâíîñò
Ако разгледаме основните показатели за ефектив-

ност на групите лечебни заведения за болнична помощ 
през 2013 г., те биха изглеждали по следния начин: 

Тази таблица в голяма степен потвърждава 
вече направените изводи. Най-голям разход 
за едно легло, съответно най-голям приход 
от едно легло, реализират университетски-
те и НМБАЛ. Основната причина е в това, 
че тук се лекуват най-тежките случаи в ця-
лата страна. Това се доказва и от най-голе-
мия разход за медикаменти в тези болници. 
Поради специфичния контингент пациенти, 
най-голям разход за един леглоден имаме 
в ДПБ, видно е, че тези болници реализи-
рат дори загуби, т.с. средният приход от 
едно легло е по-малък от средния разход 
за 1 легло. Ако сравним разликата в про-
центи между средния приход от едно легло 
и средния разход за едно легло, се вижда, 
че най-ефективни са болниците от групата 
на СБАЛ ( с 24,69% печалба от едно легло), 
следвани от СБАЛББ (20,75%), областните 
МБАЛ (15,96%) и УМБАЛ и НМБАЛ (13,74%).

Познаването на разходите в детайли 
е изключително важно за ръководството 
на всяко лечебно заведение за болнична 
помощ. Тяхното правилно управление и 
оптимизиране може до голяма степен да 
повлияе на финансовия резултат на бол-
ницата и да доведе до освобождаване на 
ресурс, които да бъде инвестиран по да-
леч по-полезен за пациента и медицинския 
персонал начин. È

Групи лечебни 
заведения за 

болнична помощ

среден разход 
за 1 преминал 

болен

среден 
разход за 

1 легло

среден 
разход за 

1 леглоден

среден 
разход за 1 
храноден

среден разход 
за 1 лекар-
стводен

среден 
приход от 

1 легло

УМБАЛ и НМБАЛ 1 139,00 61 375,00 204,42 2,44 77,11 71 149,00

Областни МБАЛ 676,00 35 391,00 128,37 2,23 28,48 42 112,00

Градски МБАЛ 582,00 30 058,00 119,60 3,08 15,79 32 657,00

Общински МБАЛ 483,00 23 881,00 97,00 1,74 13,04 27 038,00

СБАЛББ 482,00 12 889,00 41,99 2,13 6,10 16 263,00

СБДПЛББ 401,00 8 979,00 27,64 2,24 1,25 9 791,00

СБАЛАГ 678,00 32 771,00 156,93 1,97 20,69 31 462,00

СБАЛ 359,00 21 091,00 114,83 3,18 8,54 28 005,00

СБДПЛ 369,00 10 261,00 40,21 1,65 1,75 11 884,00

СБР 375,00 13 416,00 50,34 5,06 0,25 14 215,00

ДПБ 1 838,00 8 902,00 31,63 2,42 1,90 8 684,00
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Ó
илсън Лърнинг България“ е вече 10 години 
на българския пазар. Каква е равносметка-
та, която си правите за изминалия пери-
од?

- „Уилсън Лърнинг“ е основана в САЩ през 
1965 година от Лари Уилсън – изключително успешен 
застрахователен търговец и талантлив мотиватор. 
Лари Уилсън създава „консултативния подход“ към 
продажбите и стартира мисията, която остава непро-
менена за всеки представител на „Уилсън Лърнинг 
България“ и до днес – „Да помогнем на хората и ор-
ганизациите да постигат Представяне с Удовлетво-
рение“, или с други думи -  да постигат своите цели, 
като същевременно се чувстват максимално удо-
влетворени от начина, по който го правят.

Ние в „Уилсън Лърнинг България“ изградихме за-
едно с нашите клиенти един устойчив и надежден 
бизнес с водеща позиция, добра репутация и визия 
за бъдещето. Основната ни цел е да поддържаме 
висок стандарт на култура, поведение и ноу-хау за 
успеха и благополучието на нашите клиенти. 

- Вашата дейност е съсредоточена в редица 
сектори. Какви са най-често срещаните нужди при 
бизнеса и какви решения търсят мениджърите?

- Да, ние работим във всички сектори на индус-
трията, но конкретно за нуждите на фармацевтичния 
бранш (и индустрията на здравето като цяло) при-
тежаваме специализирано know-how, насочено към 
развитието на социални и поведенчески умения на 
специалисти, фармацевти, медицински представи-
тели и техните ръководители. „Уилсън Лърнинг“ има 
специфичната експертиза и познание, необходими 
на фармацевтичната индустрия, за да помогне на 
организациите да постигнaт устойчиво предимство в 
непрекъснато променящата се среда.

За десетте години на българския пазар имаме де-

сетки успешни проекти, реализирани във фармацев-
тичната сфера. Нашите решения за лидерска, соци-
ална, търговска и екипна ефективност са базирани 
на изследвания и предоставят валидно съдържание 
и ноу-хау, отговарящи на високите изисквания както 
на фармацевтичните компании, така и на здравните 
специалисти по отношение на развитието на социал-
ните умения, насочени към изграждане на консулта-
тивно поведение в процеса на работа с пациентите. 
Различните компоненти на решенията ни са лесно 
достъпни, модулни и удобни за адаптиране и внед-
ряване в работните процеси. 

- Кои са обученията на „Уилсън Лърнинг Бълга-
рия“, които са най-търсени от бизнеса?

- Ние специализираме в изграждане на лидерска 
и мениджърска, търговска ефективност, екипна съв-
местимост, социални умения за работа с пациенти, 
личностно развитие. Нашият подход към всяка една 
организация е индивидуален и обученията и реше-
нията за развитие отразяват нейните нужди в зави-
симост от нейния етап на развитие. Решенията за 
търговска и мениджърска ефективност по обясними 
причини са постоянно търсени от нашите клиенти. 
През последните години динамичната среда доведе 
до още по-голям фокус върху решенията, свързани с 
ангажираността на служителите, предприемаческото 
поведение, управление на промяната, изграждане 
на екипна съвместимост и синергия, управление на 
ключови клиенти, коучинг, управление на проекти, 
различните решения за повишаване на индивидуал-
ната ефективност. È

ÓÈËÑÚÍ ËÚÐÍÈÍÃ ÁÚËÃÀÐÈß ÂÅ×Å 10 ÃÎÄÈÍÈ 
ÏÎÄÃÎÒÂß ÓÑÏÅØÍÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈ 

Åëè Äèìîâà å óïðàâèòåë íà 
âîäåùàòà êîìïàíèÿ çà îáó-
÷åíèÿ è ðàçâèòèå “Óèëñúí 
Ëúðíèíã Áúëãàðèÿ” îò 10 ãî-
äèíè. Òÿ ïðèòåæàâà äèïëî-
ìè ïî ìåæäóíàðîäíà òúðãîâèÿ îò Èíñòèòóòà ïî èçíîñ 
(IExp) âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ; êîðïîðàòèâíî ïðàâî îò 
Èíñòèòóòà ïî ïðàâî (ILEX) âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ; ìåæ-
äóíàðîäíà òúðãîâèÿ îò Óíèâåðñèòåòà çà íàöèîíàëíî 
è ñâåòîâíî ñòîïàíñòâî â Ñîôèÿ; èíôîðìàöèîííè òåõ-
íîëîãèè îò èíñòèòóòà çà Èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè è 

áèáëèîãðàôèÿ â Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ.
Åëè Äèìîâà èìà ðàçíîîáðàçåí îïèò â îáëàñòòà íà 
ðàçâèòèå íà ïðîäàæáèòå, ëèäåðñêè è ìåíèäæúðñêè 
óìåíèÿ, óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè, óïðàâëåíèå íà ïðî-
ìÿíàòà, îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà. Òÿ å ñåðòèôè-
öèðàí êîó÷ çà âèñø ìåíèäæìúíò. 

Åëè Äèìîâà:

Истински решения
çà ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà âúâ 
ôàðìàöåâòè÷íàòà èíäóñòðèÿ

Уилсън Лърнинг България
Тел: 02/ 962 8659
Моб: 0898 699 611
offi ce@wilsonlearningbulgaria.com
www.wilsonlearningbulgaria.com
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Ì
едицината е сложна симбиоза от наука 
и практика, която включва две основни 
направления – диагностика и терапия. 
И в двете съществуват алтернативни 
методи. Разликата обаче между кон-

венционалната и алтернативната медицина е, че 
втората не е базирана на научни доказателства. Тя 
се развива във времето като част от народната ме-
дицина, народните поверия, духовни схващания или 
методи, които все още не са базирани на някакви до-
казателства. Алтернативната медицина и в частност 
терапията използват различни традиционни методи 
като билколечение, включване на хранителни добав-
ки като минерали, пробиотици, биологично активни 
комплекси и др.

Всички знаем, че лекарствата са предназначени 
да лекуват, докато изброените горе добавки се во-
дят храни. В нормативната уредба е записано, че 
това са вещества с хранителен или физиологичен 
ефект, които повлияват положително на функции-
те в организма, но те сами по себе си не могат да 
лекуват или излекуват дадени симптоми на състоя-
ние. 

Търсенето на алтернативна медицина у нас през 
последните години нараства с изключително бързи 
темпове. Причината за това се дължи на няколко 
фактора. На първо място е затрудненият достъп до 
медицински услуги. Така човек вместо да се реди 
пред лекарските кабинети, се опитва да пробва с 
нещо, за което е чул, или нещо, което може да му 
препоръчат в аптеката. Големият поток от информа-
ция за тези продукти и тяхното благоприятно влия-
ние е друга причина за огромния интерес към тях. Те 
са подложени на засилена реклама в интернет прос-
транството, телевизията и медиите.

„У хората се индуцира голямо очакване към ефек-
та от използването на подобни продукти, което ги 
кара да опитат с този алтернативен подход. Забърза-
ното ни ежедневие води към не толкова здравосло-
вен начин на живот и често не обръщаме внимание 
на храните, които консумираме. Оттам се появява и 
липсата на някои витамини, минерали и комплекси, 
и хранителните добавки са алтернативен метод да 
си ги набавим извън основното хранене. Има и дру-
га група от хора, които много внимателно подбират 
храната си. Голяма част от тях прибягват също до 

àâòîð: Áîæèäàðà Èâàíîâà
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хранителни добавки“, разказва Светослав Крумов от 
Български фармацевтичен съюз (БФС). 

При приемане на хранителни добавки консулта-
цията със специалист е задължителна. Най-достъп-
ният медицински специалист е магистър фармацевт. 
Когато се прекалява с количеството, особено на ви-
тамините и биологично активните вещества, не тряб-
ва да се забравя, че те могат да окажат фармаколо-
гичен ефект, подобен на лекарствата. 

„Всичко зависи от дозата. Витамини А, D, E и К на-
пример са мастно разтворими витамини. Натрупват 
се в организма и се складират там за дълго време. 
Предозирането с тези витамини не е желателно и 
приемът трябва да бъде съгласуван със специалист. 
Тези продукти се взимат да допълнят храненето на 
човек, но не и да лекуват определени симптоми или 
конкретно заболяване“, 
обяснява Светослав Кру-
мов.

През последната годи-
на ръстът в продажбите 
на хранителните добавки 
надвишава този на лекар-
ствата и стига 22%, при 
под 10% ръст на пазара 
на лекарства. Интересен 
факт е, че конкуренцията 
на ниво производител в 
тази категория се увелича-
ва значително.  

По данни на IMSHealth 
от началото на годината 
при пробиотиците има око-
ло 104 нови продукта на 
пазара. При голяма част 
от тях почти няма разлика, 
освен вида на опаковка-
та. Много е трудно човек 
сам да се ориентира в 
тази „гора“. Конкуренция-
та между производители 
също става все по-голяма. 
Непрекъснато се появяват 
нови. Това принуждава някои брандове, в старани-
ето си да покажат нещо ново, да сменят името на 
своя продукт, въпреки че по състав не се различава 
от стария. Така те започват нова масирана кампа-
ния и прибягват до различни техники, за да наложат 
своите продукти. Поради тази причина мнението на 
специалиста е водещо, той може да препоръча най-
подходящия продукт.

Специалистът обаче предупреждава за един 
много важен аспект. „За съжаление, няма регула-
ция на този пазар и всичко е оставено в ръцете 
на производителя. Приема се за чиста монета, че 
това, което е показано на опаковката, се съдържа 
вътре. Често пъти обаче това не е така“, коментира 
Крумов. 

Регулацията на хранителни добавки на българ-
ския пазар е синхронизирана с европейската. Тя е 
в ръцете на Агенция по храните, като режимът за 
регистрация на тези продукти е уведомителен - има 
форма, в която производителят посочва как ще из-
глежда опаковката и съставът на продукта и с това я 
пуска на пазара. 

„Истината е, че на този пазар не се навлиза никак 
трудно. Няма никакво ограничение и по отношение 
на рекламата, стига да не се злоупотребява с това, 
че хранителната добавка води до лекуване на опре-
делно състояние“, коментира Светослав Крумов.

Той посочва, че през последните години витамини 
и комплекси, които традиционно са били лекарстве-
ни продукти, минават в категорията на хранителните 
добавки, за да могат да бъдат по-конкурентоспособ-

ни. Пример за това е Вита-
мин С. 

Съществуват редица 
инициативи за регулация 
на този пазар, но все още 
не са предприети реални 
мерки. 

Каналът за разпростра-
нение на тези продукти 
основно се запазва в ап-
теките и дрогериите, тъй 
като българите вярват на 
експертите специалисти 
там. „Тези продукти могат 
да се продават във всякак-
ви хранителни магазини, 
стига да имат разрешние 
за продажба на този вид 
храни. При лекарствата 
съществува регулация на 
цените, при хранителни-
те добавки подобно нещо 
няма и на практика за ап-
теките е по-изгодно да ги 
продават, тъй като фор-
мират по-голяма печалба. 
Това е и една от причините 

аптеките все по-често да разчитат на тази група про-
дукти, за да оцелеят в конкуренцията помежду си, 
особено в големите градове“, подчертава специа-
листът.

В динамиката на живота около нас използването на 
добавки е почти задължително. Човек трябва да на-
бавя необходимите елементи и минерали и витамини, 
за да компенсира своите жизнени нужди. Това обаче 
трябва да се използва като метод на профилактика, 
не като метод на лечение и задължително да бъде 
консултирано със специалист в тази област. È

ÁÈËÊÈ È ÕÐÀÍÈÒÅËÍÈ 
ÄÎÁÀÂÊÈ ÑÀ ÂÑÅ ÏÎ-ÒÚÐÑÅÍÈ
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àâòîð: Àëåêñàíäðà Ñîòèðîâà ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

ÒÐÀÃÅÄÈß Å, 
×Å Â ÁÚËÃÀÐÈß 
ÍÈÒÎ ÅÄÈÍ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 
ÍÅ ÈÇÓ×ÀÂÀ 
ÏÐÈÐÎÄÍÀÒÀ 
ÌÅÄÈÖÈÍÀ, 
ÊÀÇÂÀ 
ÏÐÎÔÅÑÎÐÚÒ

Ïðîô. Õðèñòî Ìåðìåðñêè å ñïåöèàëèñò 
ïî çäðàâîñëîâíèòå õðàíè è ïðèðîäíàòà 
ìåäèöèíà. Ðàáîòèë å êàòî çàì.ãåíåðàëåí 
äèðåêòîð íà “Àãðîïðîìêîìïëåêò”. Áèë å 
çàì.-ìèíèñòúð íà çåìåäåëèåòî è ñúâåòíèê 
ïî áèîëîãè÷íèòå íàóêè, òåõíîëîãèèòå è 
ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî â áúëãàðñêîòî ïîñîë-
ñòâî âúâ Âàøèíãòîí. Ïðîô. Ìåðìåðñêè è 
ñèíúò ìó ä-ð Éîíêî Ìåðìåðñêè èìàò 29 
èçäàäåíè êíèãè çà çäðàâîñëîâíîòî õðàíå-
íå, ëå÷åáíè õðàíè, íàðîäíà ìåäèöèíà è 
çäðàâå. Ñåãà ïðîô. Ìåðìåðñêè ïîäãîòâÿ 
è 30-îòî ñè ïîñëåäíî èçäàíèå, ñëåä êîåòî 
ñå îòêàçâà îò ïèñàíåòî. Ñ ëþáåçíîòî ñú-
äåéñòâèå íà ïðèðîäàòà òîé ñúçäàâà õèëÿäè 
ðåöåïòè, êîèòî ëåêóâàò õîðà ïî öÿë ñâÿò. 
Ïðîôåñîðúò ðàçêàçâà çà ÷óäîòâîðíèòå 
òàéíè íà ïðèðîäíàòà ìåäèöèíà. 

ПРИРОДАТА Е КЛЮЧЪТ
êúì äîáðîòî çäðàâå

Ïðîô. Õðèñòî Ìåðìåðñêè:

Ï
роф. Мермерски, доверяват ли се бълга-
рите на природната медицина?

- У нас в съвременната медицина ние 
не предлагаме нищо друго освен синте-
тични лекарства. В Китай и Америка, къ-

дето съм живял десет години, не е така. В България 
хората нямат никаква представа какво е природна 
медицина. Всички мислят, че това са онези неща, 
които бабите варят и с тях се мажеш или ги пиеш, и 
толкова, но не е просто така. 

- Защо все по-често поглеждаме към старите 
билкови народни рецепти и не вярваме на лекар-
ствата?

- Лекарите в България много рядко казват кои хра-
ни при кое заболяване да използвате, а ви дават ре-
цепта и ви изпращат в аптеката за лекарства. При-
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родата се е погрижила 
за нас и е създала 
ключа към доброто 
здраве. Трагедия-
та в България е, 
че нито един уни-
верситет, нито ме-
дицински, нито 
хранително-вку-
совият, агроно-
мически дори, не 
изучават лечеб-
ните й качества. 
Навремето ние ги 
изучавахме. 

- Какво не може да 
излекува съвременната 
медицина, което природ-
ната може?

- Природната медицина 
лекува двадесет-тридесет 
заболявания, които фарма-
цевтичната не е успяла. По-
ложителното в природната 
медицина е, че е много по-
силна и има по-изразени 
лечебни качества, няма 
странични ефекти, не из-
исква много разходи, така 
че да може да си я позволи 
всеки. Съвременната при-
родна медицина има чети-
ри основни направления. 
Едното е как да се лекува-
ме, хранейки се със здра-
вословни храни. Второто е 
как да се лекуваме, използвайки целебните билки. 
Третото е как да се лекуваме, използвайки соковете 
от лечебните храни (соколечение). И четвъртото е 
как да забавим стареенето, пречиствайки регулярно 
организма си. Тоталното отричане на лекарствената 
медицина е толкова лошо, колкото и прилагането й 
във всички случаи.

- Каква е разликата в средствата, които дава-
ме за синтетичните лекарства и природната ме-
дицина?

- Имах пациентка, която страдаше от псориазис 
и преди да избере природната медицина, се бе бо-
рила с болестта 4 години. Оказва се, лечение на 
псориазис в напреднала степен струва около 1500 

лв. За болестта 
природната ме-
дицина предлага 
лек за около 2 
лева. Напри-
мер, една от 
възможните 
приложими 
рецепти е 
засегнатите 
зони да се 
намажат със 

смес от сода 
за хляб и оцет. 

- Кое кара хо-
рата да вярват в 

природните меди-
каменти?
- Зад всяко лечение 

с такава рецепта стои чо-
век, който може да го по-

твърди. В последната книга, 
която пиша, ще има по 5-6 до-

казани рецепти за всяко заболява-
не. В нея ще са вписани и имената на 

излекуваните с рецептите хора, ще сложим 
и контактите им, за да могат тези, които не 
вярват, да се свържат с тях. Друга причина е, 
че лекарствата имат много странични ефекти, 
а природата предлага хиляди рецепти, които 
действат, без да увреждат.

- Как може да подсилим имунитета си пре-
ди зимния сезон?

- В зависимост от състоянието и възрастта 
би следвало човек сам да избере правилната 

рецепта. Аз препоръчвам мед или сладки плодове 
като круши и ябълки. За подсилване на имунитета 
всички медни продукти са полезни. Прополисът съ-
държа растителни смоли, восък и прашец, обогатена 
с ензими и млечно-кисела ферментация от храно-
смилателната система на пчелите. Пчелният продукт 
събира витамини, етерични масла, минерални соли, 
микроелементи, хормони и ферменти. Прополисът 
повишава имунната защита, премахва вредните бак-
терии, изчиства кръвоносните съдове от лошия хо-
лестерол, повишава червените кръвни телца.

Природната медицина обединява полезни хра-
ни или билки, които поотделно имат силно лечебно 
действие, но ефектът настъпва по-бавно. È

Çàêóñêà çà øàìïèîíè
Çà ñèëíà èìóííà ñèñòåìà ïðîô. Ìåðìåðñêè ïðåïîðú÷âà ïîëîâèí êîôè÷êà êèñåëî ìëÿêî è åäíà ñó-

ïåíà ëúæèöà ïåêòèí - òîé àáñîðáèðà îòðîâèòå, íàòðóïàíè â íàøèÿ îðãàíèçúì. Ñìåñâàìå òîâà ñ åäíà 
ëúæèöà ìåä, êúì íåãî äîáàâÿìå 20-30 êàïêè ïðîïîëèñîâà òèíêòóðà è êúì íåÿ - åäíà ÷àåíà ëúæèöà êàíåëà. 
Çà ìíîãî ñëàá îðãàíèçúì çà ïîäñèëâàíå ñå äîáàâÿò è 1-2 ëúæèöè ñìëåíè îðåõè. Òîâà å åäíà óíèêàëíà 
çàêóñêà, êîÿòî ïúðâî çàáàâÿ ñòðàååíåòî, âòîðî - èçãðàæäà ñèëíà èìóííà ñèñòåìà, ïî÷èñòâà îðãàíèçìà 
îò ìåòàëè, òîêñèíè è äð.

ÍÀØÀÒÀ 
ÕÐÀÍÀ 
ÒÐßÁÂÀ ÄÀ 
ÁÚÄÅ ÍÀØÅÒÎ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ È 
ÍÀØÅÒÎ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÁÚÄÅ 
ÍÀØÀÒÀ ÕÐÀÍÀ 
(Õåðîäîò)
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Ñ
офия се превърна в автомобилна столи-
ца, макар и само за 8 дни (17-25 септем-
ври 2015 г.). Есенният Автомобилен са-
лон София 2015 събра хора от всякакви 
възрасти и професии, дошли да се на-

сладят на различните форми на красотата, мощност 
и удобството на четири колела.

Миксът от автомобили бе наистина впечатляващ – 
от компактни градски хечбекове, през спортни купета, 

до огромни SUV-та, минивани и лимузини. Големите 
премиери предизвикаха повече посещаемост и инте-
рес от публика и изложители. Презентацията и орга-
низацията на събитието съответстваха на високото 
ниво на най-големия досега автосалон в страната ни. 

Това, което трудно може да се опише с думи, е усе-
щането - да бъдеш сред толкова лукс, мощ и модер-
ни технологии е наистина невероятно. Предаваме 
част от него в галерията:

àâòîð: Èëèÿ Ëàçàðîâ ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÍ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÍ 
ÑÀËÎÍ ÑÎÔÈß 2015 ÑÀËÎÍ ÑÎÔÈß 2015 
ÇÀÐÀÄÂÀ ÕÈËßÄÈ ÇÀÐÀÄÂÀ ÕÈËßÄÈ 
Ñ ÍÎÂÈ ÌÎÄÅËÈ Ñ ÍÎÂÈ ÌÎÄÅËÈ 
È ÏÐÅÌÈÅÐÈÈ ÏÐÅÌÈÅÐÈ

ЦАРСТВЕНОСТ íà ÷åòèðè êîëåëà

Концептуалният Nissan Sway е 
шампион в категорията дизайн и 
изглежда като кола от бъдещето

Maseratti Le Mans – болид от 
една от най-престижните 
автомобилни надпревари

A-Class на Mercedes – пулсът на едно 
ново поколение

Jaguar
F-Type – 

символ на 
изящество 

и класа

9
8
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Audi A4 e многофункционален и 
предоставя големи възможности 
на разумна цена

Невероятната мощ на флагмана на Nis-
san – GTR се забелязва от пръв поглед

Infi nity Q30 – резултат от 
партньорството между Mercedes и Nissan

Ford Mustang – дългогодишният 
властелин на американската 
автомобилна индустрия

Суперавтомобилът на Audi – R8. Имате 
точно 610 причини да го харесате

Ford Focus ST – един от 
най-продаваните модели 
на марката с уникален 
1-литров двигател

Peugeot 308 GTi – страхотен автомобил в комплект със страхотен симулатор

ng – дългогодишният 
н на американската
лна индустрия

омобилът на Audi – R8. Имате 
причини да го харесате

Ford Focus ST – един от
най-продаваните модели 
на марката с уникален 
1-литров двигател

Флагманът на 
Hyundai – Genesis е 
олицетворение на 
лукса и комфорта
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Субару Италия С.п.А., официал-
ният дистрибутор на Subaru 
в България, представи пре-

миерата за България на новия 
модел Levorg. Компанията е с 
централен офис в Милано, Ита-
лия, и е изключителният офи-
циален дистрибутор за Италия, 
Австрия, Словакия, Словения, 
Хърватия, Гърция и България 
на автомобилите, произвеждани 
от Fuji Heavy Industries Ltd. (Япо-
ния) и разпространявани с мар-
ката Subaru. Субару Италия е на 
пазара в България от септември 2014-
а с официалния си дилър Субару Моторс София 
и има за цел да развива продажбите и дилърската 
си мрежа и да подобрява удовлетвореността на кли-
ентите на Subaru в страната.

Новият автомобил тип спортно комби Levorg е 
олицетворение на дългогодишните постижения на 
Subaru и е символ на най-новите технологии на 
марката. Името на автомобила обобщава основни-
те елементи от неговата философия: LE от Legacy, 
VO от Revolution, RG от Touring - иновативен, дина-
мичен и функционален комби автомобил.

Размерите на автомобила напълно отговарят на 
неговото призвание: дължина от 4,69 метра, багаж-
ник с обем от 522 литра и богато вътрешно прос-
транство. Levorg се предлага с новия бензинов бок-

сер двигател 
1,6l DIT с директ-

но впръскване на го-
ривото и турбо компресор, 

развиващ мощност от 170 к.с. и вър-
тящ момент от 250 Nm, работещ в синхрон с вариа-
торната трансмисия Lineartronic и задвижването на 
всички колела Symmetrical AWD.

Subaru Levorg идва в България с две нива на 
оборудване: Free и Sport Style. Версията Sport Style 
включва в допълнение на базовата версия Free 
следните екстри: LED светлини, 18” алуминиеви 
джанти, стъклен люк, отопляеми предни седалки, 
достъп без ключ, камера за заден ход и нови сис-
теми за безопасност: Subaru Rear Vehicle Detection 
– система за следене на мъртва зона и страничния 
трафик и High Beam Assistant – асистент за дълги 
светлини. È

Çа първи път след световната си премиера на из-
ложението във Франкфурт новият Jaguar F-PACE 
беше показан пред публика на изложението Авто-

мобилен салон София 2015. Най-динамичният и прак-
тичен SUV автомобил идва директно от Франция и е 
един от прототипите на F-Pace. Става дума за първия в 
историята SUV автомобил, произведен от майстора на 
луксозните спортни автомобили – Jaguar. F-Pace е съ-
четание на динамика, лукс, технологични иновации и 
страхотен дизайн, доставящ несравнимо удоволствие 
от управлението, характерно за големите британски 
„котки“. F-PACE има изцяло алуминиева конструкция, 

осигуряваща по-добрата динамика и пътно поведение, 
както и подпомага грижата за околната среда. Моделът 
се задвижва от изцяло новия Ingenium, 4-цилиндров, 
дизелов двигател (2.0 л, 180 к.с.), съчетаващ динамика 
с ниски разходи на гориво и вредни емисии, както и 
от двата доказали се в другите модели на марката и 
претърпели технологична еволюция в F-PACE, V6-дви-
гатели – 3.0 TDV6 дизел с 300 к.с. и 700 Нм, способен 
да постигне от 0-100 км/ч за 6,5 сек и 3.0 Supercharged 
с 380 к.с. и 450Нм, позволяващ на модела да направи 
спринт от 0-100 км/ч за впечатляващите 5,5 сек. и да 
поддържа максимална скорост от 250 км/ч. È

голямата 
изненада на 
автосалона

Jaguar 
F-PACE

спортното комби
Subaru Levorg
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След като дебютира за пръв път в Европа на 
автосалона във Франкфурт, Ssangyong Tivoli 
беше представен и в България само след ме-

сец от официалния вносител Ратола Корпорация.
Ssangyong Motor Company пренася успеха, на 

който се радва в родната си Южна Корея, на евро-
пейска територия с въвеждането на дългоочаква-
ния кросоувър Tivoli с дизелов двигател.

Новият 1.6-литров дизелов двигател на Tivoli е 
изключително ефективен, особено в ниски и сред-
ни обороти, създавайки плоска крива в гра-
фиката на мощността в диапазона между 
3400~ 4000/мин. и плоска крива на вър-
тящия момент между 1500 и 2500/
мин. Емисиите на CO2 на модела 
са сведени до едва 
109 г/км - зна-
чително под 
г раниците 
на стандар-
та Евро 6.

С въз-
м о ж н и я 
избор меж-
ду 2 и 4 
задвижва-
щи колела, 
бензинов или 

дизелов двигател, 6-степенна механична скоростна 
кутия или 6-степенна автоматична скоростна кутия 
Aisin, новият Tivoli предлага много добра комбина-
ция за всеки вкус, стил на живот и бюджет.

Подобно на големите си „братя“ Rexton и 
Korando, новият Tivoli се гордее с изключителна 
проходимост и теглителен капацитет - характерис-
тики, които рядко се срещат в сегмента на компакт-
ните SUV. È

Дъхът на зимата вече се чувства - първият сняг вече падна по високите върхове 
в планините. Пък си е добре и нормално зимата да е снежна. За природата, но 
не толкова за шофьорите и комуналните служби. Ако искаме и мислим за своята 
безопасност и тази на семействата си, е добре да помним и спазваме важните 
правила за каране през зимата. За безопасно управление в белия сезон е много 
важно да променим стила си на каране на зимен, който има пет основни правила.

1. На хлъзгав път не се правят резки маневри, защото това води до пълна загуба 
на управляемост. Особено опасни места за подобна случка са мостовете и 

естакадите, където ледът се появява по-рано отколкото на другите места по същия 
път. През опасните участъци скоростта трябва да се държи постоянна, педалът за 
газта да се натиска внимателно и плавно.

2. Качественото спиране в такива условия зависи от вида на спирачната система. 
Ако колата няма ABS, спирането трябва да става на пулсация с чести, но пре-

късвани натискания на педала, като при колите с механична предавателна кутия и 
заедно с натиснат съединител. Последното премахва опасността от блокиране на 
колелата при евентуално спиране на мотора от работа. Ако имате ABS, спирачният 
педал трябва да се натиска максимално, като колкото по-силно става това, толкова 
по-ефективно ще е спирането. Защото електрониката усеща това като възникнала 
опасна ситуация и заработва с максимална интензивност и бързина.

3. На хлъзгаво не бързайте да изпреварвате, особено ако лентата вляво е с по-
вече сняг, снежна каша или е заледена.

4. При изкачване подбирайте такава предавка, която ще ви позволи да стигнете 
до края му, без да се налага превключване, защото последното може да до-

веде до буксуване на колелата. При спускане е добре да се използва спирачната 
сила на мотора, като се намали скоростта и се включи по-ниска предавка. По въз-
можност не се натиска педала на спирачката и не се превключват предавки.

5. Направете така, че да ви виждат на пътя - не забравяйте светлините - карайте 
на къси и фаровете за мъгла, а при спиране пускайте аварийните светлини. È

Èëÿ Ñåëèêòàð, Àãåíöèÿ “Àâòîïðåñ 2001”

Ïåò îñíîâíè ïðàâèëàñðåùó íåïðèÿòíîñòè ïðåç çèìàòà!

дебютира и в БългарияJaguar 
F-PACE

Ssangyong Tivoli



1
0

2

Åóôîðèÿòà 

íà áîðñàòà
Ferrari Ferrari 

1
0

2



1
0

3

ËÓÊÑÎÇÍÈßÒ ÁÐÀÍÄ ÇÀ 
ÑÏÎÐÒÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ 
ÎÒ×ÅÒÅ ÓÑÏÅØÍÎ ÏÚÐÂÈ×ÍÎ 
ÏÓÁËÈ×ÍÎ ÏÐÅÄËÀÃÀÍÅ, ÍÎ 
ÂÚÏÐÅÊÈ ÒÎÂÀ ÙÅ ÎÑÒÀÍÅ Ñ 
ÁÓÒÈÊÎÂ ÏÐÎÔÈË

1
0

3



1
0

4 Â продължение на години най-различни поко-
ления автомобилни фанатици са мечтали 
да притежават Ferrari. Сега всички те вече 
ще имат възможност да се сдобият поне с 
парченце от компанията. В края на октомври 

италиано-американският консорциум Fiat Chrysler 
успя да пласира 10% от Ferrari на борсата в Ню Йорк. 
Дълго планираното IPO  (от англ. -  initial public offering 
– първично публично предлагане) бе едно от най-оч-
акваните тази година, а по него работиха редица ем-
блематични банки, сред които UBS, Banco Santander, 
BNP Paribas, JPMorgan Chase & Co. и базираната в 
Милано Mediobanca SpA.

Още с отварянето на Уолстрийт в първия ден на 
търгуване акциите на Ferrari стигнаха 60 щатски до-
лара, или над 10% увеличение от първоначалната 
стойност $52, а затвориха на 55 долара. Пазарна-
та оценка на компанията надмина 10 млрд. долара. 
Акциите на Fiat Chrysler пък регистрираха над 60% 
увеличение от края на октомври 2014 г., когато ръко-
водството на Ferrari обяви плановете си за първично 
публично предлагане. Това е и най-доброто пред-
ставяне на производител в автомобилния бранш в 
контекста на слаб ръст на General Motors Co. и скан-
дали около немските концерни, начело с Volkswagen 
AG. 

Самото публично предлагане бе превърнато в еу-
форично събитие на Уолстрийт. Пред сградата на 
Нюйоркската фондова борса бяха паркирани лъска-
ви ферарита, стотици хора се тълпяха, за да ги видят 
и снимат, а брокерите вътре бяха „брандирани“ с яке-
та и шапки на автомобилния производител. 

Åäâà 10% ñå òúðãóâàò
Fiat Chrysler пласира едва 10% от компанията на 

борсата. Холдингът планира да продаде останалите 
80% от Ferrari в началото на следващата година на 
своите основни инвеститори досега. Пиеро Ферари, 
вторият син на основателя на компанията Енцо Фе-

рари, пък ще запази своето 10% дялово участие. И 
успешният борсов дебют ще го направи милиардер, 
изчислиха вече брокери.

Набраният капитал е от решаващо значение за 
Fiat, за да финансира инвестиционната си програма 
за 48 милиарда евро, която се фокусира върху раз-
ширяването на линиите Jeep, Alfa Romeo и Maserati. 
Целта на автомобилния производител е и да засили 
годишните си продажби с повече от 50 на сто.

Равносметката след успешното IPO е, че компа-
нията успя да задържи високото търсене чрез огра-
ничаване на публичното листване до едва под 10% 
дял. Освен това, още от самото начало Ferrari се 
прицели в различен микс от инвеститори, като се оп-
ита да се възползва от емоционалния резонанс на 
своята марка.

Луксозният бранд се насочи към повече инвести-
тори на дребно, отколкото типично IPO, като се кон-
центрира върху по-заможни клиенти и собственици 
на автомобили. Според различни информации ком-
панията дори е изпращала писма до тях като подкан-
ване да закупят акциите на дружеството, след като 
стане публично. 

Èñòîðèÿòà íà áðàíäà
Ferrari, разбира се, не е стартъп от Силиконовата 

долина или верига за хранителни стоки. Това е едно 
от най-почитаните имена в най-високия клас на лук-
созните спортни автомобили. Но основаната от ав-
томобилния състезател Енцо Ферари компания не 
е започнала историята си с производство на коли. В 
началото е само Скудерия Ферари (Scuderia Ferrari), 
която спонсорира състезателни отбори.

През 1947 г. Енцо Ферари започва производство 
на първия пригоден за употреба по обикновени пъ-
тища сериен модел 125S, до голяма степен за да се 
подпомогне финансирането на участия в състезания. 

àâòîð: Ëþäìèë Çàõàðèåâ

На Уолстрийт бяха паркирани лъскави 
автомобили за радост на минувачите



1
0

5

Съвсем скоро компанията става известна заради 
успехите си на пистата и високия клас автомобили, 
които излизат от бутиковата й фабрика в северния 
италиански град Маранело.

Заради големи финансови затруднения през 1969 
г. Енцо Ферари продава 50% от акциите на Ferrari, с 
което в пейзажа се настанява и фамилията Анели, 
която и до днес контролира голяма част от произ-
водството на спортни автомобили. Основателят на 
Ferrari умира през 1988 г. на 90-годишна възраст, а 
дотогава делът на Fiat е нараснал до 90%. Остана-
лата част се държи от сина на Ферари - Пиеро.

Ñåãà íàêúäå
През цялата си история Ferrari култивира аура на 

изключителност. Миналата година компанията е дос-
тавила общо едва 7255 автомобила. За същия пе-
риод Fiat Chrysler е пласирал над 4,6 милиона авто-
мобила. Тази стратегия на ексклузивност се оказва 
и доходен бизнес. Ferrari регистрира 141 милиона 
нетна печалба за първата половина на 2015 година. 
Това е близо 10% ръст на годишна база и предста-
влява около една трета от нетната печалба на Fiat 
Chrysler за периода. В проспекта си Ferrari отбеляз-

ва, че делът на компанията на пазара за луксозни 
спортни автомобили през изминалата година е близо 
23 на сто, но добавя, че основната цел не е пазарен 
дял, а „ексклузивността на марката“. Този успешен 
бизнес модел ще продължи и занапред, и въпреки 
публичността, Ferrari ще остане плътно контроли-
рана от малка група инвеститори. А това дава на 
компанията някаква степен на изолация от други ак-
ционери и потенциални нежелани ухажори, които да 
променят избрания път.

Колкото до Fiat Chrysler – през следващата година 
концернът планира да се разпределят и останалите 
80% от компанията, като ги пласира към своите ос-
новни инвеститори, начело с фамилия Аниели, най-
големите акционери във Fiat Chrysler. 

Успешното IPO също може да предизвика друго 
мегасливане на Fiat Chrysler. Изпълнителният дирек-
тор Серджо Маркионе вече обяви интереса си към 
други автомобилни производители, заедно с които 
да създават екологични автомобили. През март той 
предложи сливане с General Motors, но идеята бе 
отхвърлена. Добрите постъпления от IPO-то обаче 
поставят сливането отново на масата. È

Ръководството 
на компанията 

даде старт 
на борсовата 

търговия

Наследникът на 
марката Пиеро 
Ферари, макар и 
само с 10% от 
акциите, вече е 
милиардер
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àâòîð: Èâàéëà Ðàäåíêîâà ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

Няколко големи жп гари в страната ще имат изцяло нов и модерен облик. Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) обновява гарите в София, Пазарджик и Бургас като част 
от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T-мрежата“. Проектът се осъществява със 
съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транс-
порт“ 2007-2013 г. È

Стойността на ремонта на Цен-
трална гара София е общо 62 млн. 
лв. Инвестицията е осъществена 
с 85% европейски средства и 15% 
държавно финансиране. Очаква се 
строително-монтажните дейности 
да приключат през януари 2016 г. 
Заведенията за хранене ще бъдат 
преместени на допълнително из-
граденото трето ниво. È

Íîâèÿò îáëèê íà 
ГОЛЕМИТЕ ЖП ГАРИ

ЦЕНТРАЛНА ЦЕНТРАЛНА 
ГАРА СОФИЯГАРА СОФИЯ

Изградена е и 
многофункционална 
зала, която ще бъде 
отдавана под наем
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С реализирането на проекта за „Преустройство-
то и санирането на приемно здание Пазарджик“ е 
постигнато архитектурно обновление чрез внед-
ряване на висококачествени, енергоефективни 
материали. Обектът е въведен в експлоатация 
на 19.09.2014 г. и вече има акт 16. Стойността на 
проекта възлиза на малко над 3,6 млн. лв. без 
ДДС. Подменени са външната и фасадната до-
грама, помещенията са санирани и сградата е га-
зифицирана. До всички нива на гаровия комплекс 
е осигурен достъп за лица с намалена подвиж-
ност чрез изграждане и монтиране на асансьори 
и рампи, в отговор на всички европейски изисква-
ния. В сградата е осигурена и WiFi мрежа. È
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ГАРА ПАЗАРДЖИК ГАРА ПАЗАРДЖИК 

ГАРА БУРГАСГАРА БУРГАС

Панелите на 
покрива ще 
бъдат заменени с 
медни, а догодина 
вследствие на 
атмосферните 
условия ще 
придобият облик 
на благородна 
патина

Завършени 
са 60% от 

строителните 
дейности по 

рехабилитацията 
на гаровия 
комплекс 
в Бургас

Стойността на проекта възлиза на малко над 3,6 млн. лв. без ДДС

Стойността на сключените дого-
вори възлиза на 7,4 млн. лева без 
ДДС, а изпълнител на договора 
за проектиране и строителство е 
ДЗЗД „Железопътна инфраструк-
тура Бургас“. Цялостната програ-
ма по рехабилитацията включва 
подмяната на вътрешната и фа-
садната дограма, саниране на 
помещенията, като сградата ще 
бъде пожарно обезопасена, ин-
сталационно осигурена, оборуд-
вана с топли и удобни чакални. До 
всички нива на гаровия комплекс 
ще бъде осигурен достъп за лица 
с намалена подвижност чрез из-
граждане и монтиране на асансьо-
ри и рампи. È
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ÏÐÈÄÎÁÈÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀÒÀ ÊÎÌÏÀÍÈß EMC ÎÒ 
ÊÎÌÏÞÒÚÐÍÈß ÃÈÃÀÍÒ ÑÅ ÏÐÅÂÚÐÍÀ Â ÍÀÉ-ÃÎËßÌÀÒÀ ÑÄÅËÊÀ Â 
ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÒ ÁÐÀÍØÀ, ÊÎßÒÎ ÑÚÑ ÑÈÃÓÐÍÎÑÒ ÙÅ ÏÐÎÌÅÍÈ ÈÇÖßËÎ 
ÏÀÇÀÐÀ ÍÀ ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ ÍÀ ÄÀÍÍÈ, À ÂÅÐÎßÒÍÎ È ÖÅËÈß ÑÅÊÒÎÐ

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Ðèñêîâàíàòà èãðà íà DELL

Ê
огато говорим за най-големите техноло-
гични компании, най-често си представя-
ме Apple, Google и Microsoft. Все по-често 
сред тях споменаваме и Facebook, Alibaba, 
Amazon и други корпорации за онлайн ус-

луги, но рядко в тази група включваме компютър-
ния производител Dell. През последната година 
компанията имаше редица трудности и макар че 
след излизането й от борсата се развива повече от 
добре и навлиза в нови перспективни сегменти, все 
още е далече от най-големите на пазара. Затова и 
новината, че Dell купува производителя на реше-
ния за съхранение на данни EMC за колосалната 
сума от 67 млрд. щ. д. изненада мнозина. Цената, 
която на практика означава, че една акция на EMC 
е продадена за 33.15 щ. д., прави придобиването 

най-голямата сделка в история-
та на техно-

логичния бранш (ако не броим закупуването на 
интернет доставчика AOL от медийния гигант Time 
Warner през далечната 2000 г. за 106 млрд. щ. д., 
което според мнозина по-скоро се определя като 
медийна сделка).

За предстояща сделка между Dell и EMC се спеку-
лира отдавна, но до момента никой не беше споме-
навал цена от подобен мащаб. Самата Dell с пазар-
на капитализация от около 25 млрд. щ. д. никога не 
е била сред най-големите участници в играта на сли-
вания и придобивания. Очевидно, след като си 
възвърна контрола върху основаната от него 
компания, Майкъл Дел се чувства много 
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добре и е готов дори да осъществи сделка, която го 
принуждава да вземе заем от 40 млрд. щ. долара. 
Че предприемачът е лично ангажиран с придобива-
нето, е видно и от факта, че възнамерява да ръково-
ди обединената организация, а дългогодишният гла-
вен изпълнителен директор на EMC Джо Тучи ще се 
оттегли. Преди това обаче сделката трябва да бъде 
одобрена от регулаторните органи. Очаква се тя да 
бъде финализирана чак в средата на 2016 година.

Колкото до колосалния кредит - със сигурност 
комбинираните продажби на Dell и EMC, в съчета-
ние с нарастващото търсене на решения за съхра-
нение на данни, ще улеснят корпорацията в изпла-
щането му и все пак с дълг от подобен мащаб пред 
компанията предстоят няколко напрегнати години. 
Отделен е въпросът ще успее ли тя да 

èíòåãðèðà íîâèòå 
ïîäðàçäåëåíèÿ

и продукти в структурата си и на каква 
цена ще стане това. Досегашна-

та практика показва, че при 
сделки от подобен мащаб 
в технологичния бранш 
често се губи част от доба-
вената стойност на придо-
битото дружество, а реор-

ганизацията понякога 

отнема много повече време и ресурси, отколкото е 
било планирано. В много случаи закупената компа-
ния просто не успява ефективно да бъде интегрира-
на в структурата на купувача. Примерите са много 
– от придобиването на Skype от eBay, през закупу-
ването на MySpace от News Corporation, до самата 
сделка между AOL и Time Warner. Случаят с EMC 
обаче може би ще е по-различен, тъй като компани-
ята чудесно се вписва в стратегията на Dell за пре-
вземане на пазара за „облачни“ (cloud) услуги.

Êàêâî å ïðåäìåò íà ñäåëêàòà?
Към момента EMC разполага с редица подраз-

деления и продукти в някои от най-перспективните 
ИТ сегменти. Безспорно перлата в короната е ком-
панията за виртуализация VMware, която ще оста-
не публична и няма да бъде интегрирана в Dell, за 
разлика от останалите активи на EMC. Възможно е 
също Майкъл Дел да се освободи от част от акциите 
й, за да улесни изплащането на кредита си, но най-
вероятно ще запази контролния пакет в гиганта.

Сред останалите активи са компанията 
Virtustream, която беше придобита от EMC преди 
няколко месеца за 1.2 млрд. щ. д., Pivotal Labs – 
смесено дружество с GE, както и решенията за уп-
равление на съдържанието Captiva и Documentum. 
Много от тези подразделения също може да бъдат 
продадени в бъдеще, което би помогнало на Dell 
да се концентрира върху решенията за съхранение 
на данни – сегмент, в който компанията имаше се-
риозни позиции още преди придобиването на EMC.

Днес този сектор се развива с по-бързи темпо-
ве от всякога. Всички нови онлайн услуги, мобилни 
приложения, услуги за споделяне на видео и снимки 
около нас трябва някъде да съхраняват огромните 
обеми от данни, които генерират всяка минута. А на 
вратата чукат цяло ново поколение стартъпи в сег-
менти като Internet of Things, автономните автомоби-
ли, летящите дрони и виртуалната реалност, които 
тепърва ще увеличават допълнително обема ин-
формация, създавана в света. Затова и центровете 
за данни, виртуализацията и различни други „облач-
ни“ услуги ще придобиват все по-голямо значение за 
ИТ бизнеса в бъдеще. А закупувайки EMC, заедно с 
VMware, Dell се позиционира перфектно в този бър-
зоразвиващ се сектор и има всички шансове да се 
наложи като критично звено по веригата на добаве-
ната стойност в целия ИТ бранш. Някои анализатори 
вече дори спекулират дали гигантът, станал извес-
тен преди всичко със своите персонални компютри, 
няма да продаде компютърното си подразделение, 
за да се концентрира изцяло в „облачните“ услуги и 
съхранението на данни. Въпрос, чийто отговор ще 
разберем през следващите няколко години. È
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Ç
наете ли какво е Ultra Mobile PC (UMPC)? A 
чували ли сте за Mobile Internet Device (MID)? 
Това са само две от иновативните концепции 
за нови класове преносими устройства, които 
се появиха през последните години с амби-

цията да завладеят пазара. И двете обаче изчезнаха 
безславно, въпреки че в популяризирането им бяха 
инвестирани сериозни средства и въпреки че бяха под-
крепени съответно от технологичните гиганти Samsung 
и Intel. Едва ли има по-добър пример за това колко 
трудно е да бъде наложен на пазара нов клас устрой-
ства. Днес все още не е известна и съдбата на очила-
та за разширена реалност (augmented reality), въпреки 
усилията, които вложи в тази концепция може би най-
влиятелната технологична компания Google. Дали за-
ради страха от прекалено навлизане в личния живот 
на потребителите, или защото през последните години 
те се пренаситиха с иновации, но Google Glass все още 
не са навлезли в живота ни, а онлайн гигантът продъл-
жава да търси правилната формула за налагането им.

Истината е, че примерите за нови типове джаджи, 
които са се наложили масово в световен мащаб, далеч 
не са толкова много и повечето иновативни концепции 
успяват единствено да предизвикат шумотевица в пуб-

личното пространство, преди да изчезнат от полезре-
нието ни. След музикалните плеъри и смартфоните, 
успешен пример са таблетите, а преди тях - до някаква 
степен и нетбуците. Всички те предложиха на публи-
ката достатъчно иновативни функции или заложиха 
на достъпна цена, свеждайки преносимите техноло-
гии до възможностите на обикновения човек. Редица 
други концепции, обединяващи мобилните телефони и 
таблетите, или таблетите и лаптопите обаче до момен-
та не са се наложили на пазара. Друг любопитен тип 
джаджи - „умните“ часовници, също все още не успяват 
да се превърнат в масово явление, въпреки някои на-
истина интересни продукти в тази област.

Затова и в технологичните среди все по-често се на-
лага въпросът: кой ще е следващият клас дигитални 
устройства, който ще успее да се наложи и да постигне 
пазарния успех на смартфоните и таблетите. От отго-
вора зависи много – както в каква посока ще се развива 
технологичният бранш занапред, така и какви софтуер-
ни приложения ще се пишат, и не на последно място, 
каква телекомуникационна инфраструктура ще е необ-
ходима в бъдеще. Много е възможно също отговорът 
да окаже влияние и на редица други икономически от-
расли, така както интернет промени банковите и раз-
плащателните услуги, мобилните комуникации днес 
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навлизат в здравеопазването, в управлението на домо-
вете и на комуналната инфраструктура, а технологиите 
за автономни коли променят автомобилостроенето.

Î÷èëàòà çà ðàçøèðåíà ðåàëíîñò
са може би най-преекспонираният нов клас устрой-
ства през последните години. Възможността да полу-
чаваме пред очите си информация за околния свят в 
реално време, с упътвания за маршрути или с инте-
ресни промоции от намиращия се срещу нас магазин 
звучи впечатляващо. А както се оказва – за мнозина 
и доста плашещо. Критиките срещу този концептуален 
продукт са много - от малко пресиленото твърдение, че 
подобно развитие рано или късно ще превърне всички 
в киборги, до по-реалистичните опасения, че при очи-
ла, снабдени с видеокамера, реално никога няма да 
знаем дали човекът срещу нас ни записва. Със сигур-
ност все още е рано да отписваме „умните“ очила, още 
повече, че и Microsoft също неотдавна представи свои-
те HoloLens, а възходът на технологиите за виртуална 
реалност вероятно ще бъде допълнителен двигател за 
развитието на този клас устройства.

“Èíòåëèãåíòíèòå” ïðúñòåíè
са друга интересна концепция, спадаща към т.нар. „но-
сими“ (wearable) технологии. В началото на този месец 
Apple патентова подобен продукт, наречен Apple Ring. 
Очаква се той да може да информира своя собственик 
за прозвънявания чрез вибрация, да разполага с ми-
ниатюрен дисплей и микрофон и дори да разпознава 
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Очилата за 
виртуална 
реалност са сред 
най-чаканите 
продукти. 
Наскоро Microsoft 
представи своите 
HoloLens, а 
появата на Google 
Glass бе отложена

Идеята за умен пръстен 
на Apple, според 
скиците, представени 
в Американското 
патентно ведомство
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ръчно написан текст. Компанията от Купертино вече не 
веднъж или два пъти е успявала да наложи на пазара 
концептуално нови устройства и залозите са, че има 
всички шансове да направи това и с дигитален пръс-
тен. Все пак трябва да имаме предвид и че най-новият 
й продукт – Apple Watch – все още не е постигнал па-
зарен успех и не се знае дали това ще се случи скоро.

Междувременно сходна концепция за „умен“ пръс-
тен, разпознаващ жестове, представиха и от 16Lab. Тя 
с нарича Ozon и може да се свързва с всевъзможни 
преносими устройства чрез стандартите Bluetooth и 
NFC (Near Field Communications), както и да им преда-
ва команди чрез малък тъчпад.

Õèìèêàëêèòå
са една относително стара посока на развитие на диги-
талните технологии, която обаче досега не се е нало-
жила масово. Идеята е, че лаптопите и таблетите вече 
са иззели функцията за водене на записки, но в редица 
учебни заведения, институции и заседателни зали на 
фирми употребата им не се разрешава поради способ-
ността им да разсейват присъстващите. Затова често 
се налага да си водим важни записки на хартия, които 
след това просто не са достъпни в дигитален формат и 
не можем лесно да ги променяме или споделяме.

Дигиталните химикалки променят това. Те наподо-
бяват аналоговите си събратя, но освен че оставят 
мастило по хартията под тях, записват и всяко движе-
ние в цифров формат. По този начин всяка дума, схе-
ма или таблица, създадена с тях, се изпраща онлайн и 
може в реално време да бъде използвана от мнозина 
потребители, намиращи се в различни краища на све-
та. А най-новите дигитални химикалки като Sky WiFi 
Smartpen, Echo и Neo Smartpen N2 правят това без по 
никакъв начин да разсейват околните и без дори да се 
различават от обикновени пособия за писане. Появата 
на все повече нови модели на пазара, както и относи-
телно достъпните цени, вариращи между 100 и 200 щ 
долара създават очаквания, че този тип устройства те-
първа ще се срещат в ежедневието ни, а писането на 
ръка най-неочаквано може да намери новото си място 

в информационното общество.

Ëåòÿùèòå äðîíè
вече си спечелиха известност с възможността си да 

заснемат от високо различни събития, да транспорти-
рат пратки и дори да извършват земеделски дейности. 
Според някои визионери обаче тепърва предстои те да 
се превърнат и в нашите нови дигитални устройства, 
които долитат до нас при входящо позвъняване и от-
литат, след като завършим разговора си. Или увисват 
пред очите ни, позволявайки ни да проследяваме на 
екрана им интересно предаване, след което просто си 
тръгват. Една любопитна концепция е създаденият от 
Нюйоркската дизайнерска агенция Frog миниатюрен 
дрон Breathe, който стои на рамото на своя собственик, 
докато не усети опасни нива на замърсяване на въз-
духа. Тогава той полита и застава на устата на човека, 
превръщайки се в маска за дишане. Според представи-
тели на агенцията, дроните тепърва ще се превръщат 
в новите wearable устройства около нас, които ще ни 
напътстват по улиците, ще ни разказват за околността, 
в която се намираме, и дори ще могат да ни предпазват 
от дъжда.

Âñè÷êî ùå “ïîóìíåå”
Някои учени и технологични гурута вярват, че в бъ-

деще все по-рядко ще виждаме нови класове устрой-
ства, които ще придобиват популярността на смартфо-
ните и таблетите днес. Причината е, че технологиите 
по-скоро ще се „разтворят“ около нас и различни инте-
лигентни функции ще бъдат вградени в нашите дрехи 
и автомобили, в предметите от бита и дори в живата 
природа. Така например, ако получим обаждане, дока-
то сме в кухнята, вграденият в хладилника интерфейс 
за разговори ще го приеме и ще можем да говорим, без 
да се налага да търсим някъде из дома си устройство, 
наречено телефон. Ако пък искаме да видим новините 
по телевизията точно в момента, ще можем да напра-
вим това на дисплей, вграден върху ръкава на дрехата 
ни, вместо да вадим своя таблет. Различните дигитал-
ни услуги ще се разтворят навсякъде около нас, също 
както е направило това електричеството преди десе-
тилетия и конкретните класове устройства просто ще 
престанат да са от значение. È

Умните 
химикалки 
пренасят 
информацията 
от лист на 
дигитален 
носител

Миниатюрният 
дрон Breathe 
стои на рамото 
и се превръща 
в превръзка при 
замърсяване на 
въздуха

Ф
 F

ro
g





1
1

4
Í

À
Ó

Ê
À

Âîäà
ÎÒÊÐÈÂÀÍÅÒÎ É ÕÂÚÐËß 
ÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÈÍÀ ÂÚÐÕÓ 
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одината на NASA“ - все повече астрономи 
определят по този начин 2015-а, обобща-
вайки множеството важни мисии, които Аме-
риканската аерокосмическа агенция осъ-
ществи през последните месеци. Безспорно 

централно място сред тях заема анонсираното в 
края на септември откритие, че на Марс има теча-
ща вода. Интересът към пресконференцията беше 
толкова голям, а догадките какво ще ни съобщят 
от NASA – толкова много, че едва ли щеше да има 
много учудени дори от агенцията да бяха извели на 
сцената няколко малки зелени човечета.

Големият интерес, с който беше посрещнато от-



1
1

5

критието, е напълно логичен. От векове насам Марс 
играе ключова роля за развитието на астрономия-
та, както и на поп културата. Планетата е в центъ-
ра на сюжета в първия по рода си роман „Война 
на световете“ от Хърбърт Уелс, както и на огромен 
брой книги и филми след това. Днес планетата е в 
плановете на най-влиятелните космически агенции, 
включително тези на САЩ, Русия, Европейския 
съюз, Китай и Индия, а една компания дори имаше 
идея да реализира риалити шоу със създаването 
на човешка колония там.

Откриването на доказателства за наличието на 
течаща вода със сигурност ще увеличи интереса на 
повечето основни участници в космическата над-
превара и би могло да улесни евентуална 

áúäåùà êîëîíèçàöèÿ 
íà ïëàíåòàòà

 Всъщност това, което са открили учените от 
NASA, е, че тъмните следи, появяващи се през 
марсианското лято по някои хълмове в определен 
регион на Марс и човъркащи любопитството на 
специалистите от доста време, всъщност са пре-
дизвиквани от вода в течно агрегатно състояние. 
Никой не е видял самата течност, но апаратът Mars 
Reconnaisance Orbiter е успял да открие данни за 
хидратация на солта в същите региони, където са и 

следите. Което с голяма степен на вероятност до-
казва, че те са предизвикани от вода. Тепърва ще 
се търсят отговори на редица въпроси, които след-
ват от това откритие – къде е самата течност, при 
какви условия се появява и изчезва.

Освен че със сигурност ще промени насоките на 
бъдещите изследователски мисии на Марс, откри-
тието има и едно друго важно последствие – то уве-
личава значително шанса да бъдат намерени живи 
организми на Червената планета. Водата е едно 
от ключовите химически съединения за наличието 
на живот, поне в рамките на нашите представи, и 
откриването й някъде в Космоса винаги е водело 
след себе си дискусии за възможността човечест-
вото най-после

äà îòêðèå èçâúíçåìíè 
îðãàíèçìè

Подобно откритие със сигурност би било епохал-
но за цивилизацията ни и отзвукът от него би отек-
нал във всяка обществена сфера. Все повече уче-
ни обаче днес се изказват с тревога по въпроса и 
посочват, че ако бъде намерен живот на Марс, това 
няма да е добра новина за човечеството. Причина-
та за техните притеснения далеч не е свързана със 
заплахите от взаимодействието ни с този извънзе-
мен живот, а се крие в едно научно противоречие, 1

1
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Повърхността на 
Червената планета
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придобило известност през последните 
десетилетия като парадокса на Ферми. 
Наречено е на името на американския 
физик Енрико Ферми, участвал в 
редица значими проекти, включи-
телно и проекта „Манхатън“ за 
създаване на атомната бомба 
на САЩ. През 1950 г. той се 
включва в спор със свои ко-
леги, които ентусиазирано 
защитават тезата, че след 
като в галактиката ни има 
милиони звезди, а във 
Вселената – милиони 
галактики, със сигур-
ност има друг разумен 
живот. На тези дово-
ди Ферми отговаря с 
простия въпрос:

“Òîãàâà êúäå 
ñà òå?”

Този парадокс при-
добива все по-голяма 
популярност в науч-
ните среди и до днес 
стои пред обществото 
ни с безжалостната си 
логика. Учените пред-
полагат, че в наблюда-
ваната част от Вселената 
има поне 100 милиарда 
галактики, всяка от които 
разполага с поне 10 милиона 
звезди. Според господства-
щите представи, Вселената 
съществува от над 13 милиарда 
години, което означава, че досега 
поне една разумна цивилизация би 
трябвало да се е развила до такава 
степен, че ако не да се срещнем с нея, 
то поне с нашите телескопи да видим сле-
дите от съществуването й. А статистически 
погледнато подобни свръх развити цивилизации 
би трябвало да са много повече, включително и в 
нашата галактика Млечен път. Фактът, че ги няма, 
до голяма степен е обезпокоителен, поставяйки 
човечеството в една враждебна Вселена, в която 
другите разумни цивилизации или изчезват преди 
да направят контакт с нас, или по някаква причина 
не разкриват присъствието си.

Сред най-популярните опити за обяснение на 
парадокса на Ферми са, че космическите разстоя-
ния са прекалено големи, за да може млада циви-
лизация като нашата да осъществи контакт, както 
и обяснението на уфолозите, които вярват, че из-
вънземните вече са ни посещавали, но обществото 

отказва да повярва в това. Друг отговор на въпро-
са „Къде са те?“ се крие в религията, според която 
човечеството е създадено единствено по рода си. 
През годините са се появявали и редица 

ïî-åêñöåíòðè÷íè õèïîòåçè
като например тази за космическия зоопарк, според 
която ние се намираме в контролирана среда, в 
която нямаме възможност да общуваме с други ци-
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7вилизации, както 
и че живеем в 
симулирана вир-
туална реалност 
(предположе -
ние, което меж-
ду другото група 
учени неотдавна 
се заеха да про-
верят съвсем се-
риозно). Друг обез-
покоителен вариант 
е, че цивилизациите 
във Вселената не раз-
криват присъствието си 

поради някаква заплаха, 
която застрашава онези от 

тях, които станат видими.

Съществува и една голяма 
група обяснения на парадокса на 

Ферми, според които не сме срещ-
нали друг разумен живот, защото на 

някакъв етап всички цивилизации изчез-
ват по все още неизвестна причина. Дали за-

щото разумният живот не е устойчив и рано или 
късно се самоунищожава, дали защото той задъл-
жително изчерпва енергийните източници, с които 
разполага, дали поради външна заплаха. Хипотези-
те са много и повечето от тях са обединени от т.нар.

òåîðèÿ íà “ãîëåìèÿ ôèëòúð” 
(great fi lter), според която съществува явление, съ-
битие или предпоставка, които играят ролята на 
своеобразен филтър и водят до унищожаването на 
разумните цивилизации във Вселената на опреде-
лен етап от тяхното развитие. От тук следва и ва-
жният за нас въпрос: ако действително съществува 
такъв филтър, на какъв етап се появява той и дали 

ние сме преминали вече този момент от развитието 
си, или „ситото“ е пред нас и тепърва предстои да 
се сблъскаме с него.

Възможно е например самото зараждане на жи-
вота да е особено трудно и филтърът да е именно в 
този първоначален етап – вариант, при който наша-
та цивилизация не би трябвало да се притеснява, 
защото вече го е преминала успешно. Тук е мястото 
да се върнем на нашето марсианско откритие и

âåðîÿòíîñòòà äà áúäå 
íàìåðåí æèâîò

там. Ако учените действително открият такъв, в кон-
текста на парадокса на Ферми и теорията за „голе-
мия филтър“ това ще означава, че зараждането на 
живота е всъщност доста често срещано явление 
(достатъчно често, за да се случи на две съседни 
планети) и съответно филтърът не е бил на този 
ранен етап. И за човечеството остава нерадостната 
алтернатива да го очаква някъде в бъдещото си раз-
витие. Възможно е например филтърът да е в това, 
че всяка цивилизация рано или късно успява да съз-
даде изкуствен интелект, което я води до състояние 
на технологична сингулярност или че на определен 
етап всички разработват достатъчно мощен ускори-
тел на частици, способен да създаде черна дупка или 
други опасни частици, които да ги унищожат. В кон-
текста на съвременната геополитическа ситуация не 
е за подценяване и обяснението, че всеки разумен 
живот има склонност към насилие и конфронтация, 
която рано или късно води до собственото му само-
унищожение. Или че една разумна цивилизация за-
дължително достига етап, в който изразходва своите 
енергийни ресурси и замира. Вариантите са много и 
може би тепърва ще се наложи темата да навлезе в 
дневния ред на обществото ни, а евентуалното от-
криване на живот на Марс би направило този въпрос 
още по-належащ. È
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Тъмните ивици по склоновете са формирани от течаща вода, смятат от НАСА

Ф  www.mars.nasa.gov
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Ó×ÅÍÈÒÅ ÈÌÀÒ ÂÑÅ ÏÎ-ÄÐÚÇÊÈ ÈÄÅÈ 
ÇÀ ÌÀÍÈÏÓËÈÐÀÍÅ ÍÀ ÊËÈÌÀÒÀ È 
ÁÈÎÑÔÅÐÀÒÀ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÀÒÀ Ñ ÖÅË 
ÑÏÐÀÂßÍÅ Ñ ÃËÎÁÀËÍÎÒÎ ÇÀÒÎÏËßÍÅ. 
ÏÎÑËÅÄÈÖÈÒÅ ÎÒ ÒÀÇÈ ÍÀÌÅÑÀ ÎÁÀ×Å 
ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ ÎÊÀÆÀÒ ÌÍÎÃÎ ÏÎ-ÎÏÀÑÍÈ

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

ДИЛЕМИТЕ НА
ãåîèíæåíåðèíãà

Ì
еждународен научен екип разработва 
план за разпространение на сулфатни 
частици в атмосферата, за да ... пре-
дизвика множество вулканични изриг-
вания по света. А крайната им цел е 

вулканичната дейност да генерира облаци, които да 
намалят нивото на слънчева радиация, достигаща 
до земята, превръщайки се в ефикасно средство 
срещу глобалното затопляне. Друг проект предвиж-
да разпръскването на огромен рояк от миниатюрни 
обекти между планетата ни и Слънцето, отново с 
цел намаляване на количеството светлина, достига-
що до нас. Звучи ви налудничаво? Добре дошли във 
фантастичния свят на геоинженеринга.

Това понятие обединява редица научни концеп-
ции, които имат за цел мащабно манипулиране на 
атмосферата, климата, биосферата или други пла-
нетарни системи, най-често с цел понижаване на 
температурите и справяне с глобалното затопляне. 
Въпреки че напоследък печелят привърженици в 
научните среди, тези идеи си остават 

êðàéíî ïðîòèâîðå÷èâè 
и са обект на критики от голям брой учени, неправи-
телствени организации и политици.

Въпреки че звучи твърде футуристично, геоин-
женерингът съществува като концепция много от-
давна – почти от времето, когато човечеството е 
започнало да се притеснява за глобалното затоп-
ляне. Още през далечната 1965 г. водещи амери-
кански учени предупреждават президента на САЩ 
Линдън Джонсън за нарастващите нива въгле-
роден диоксид в атмосферата, които според тях 
могат след време да предизвикат сериозни клима-
тични промени и освен другите възможни решения 
предлагат разпръскването на огромен брой части-
ци над океана, с цел отразяване на около 1% от 

падащата слънчева светлина обратно в Космоса.

Идеята може и да е стара, но реалните изслед-
вания в тази сфера все още са в прекалено ранна 
фаза и човечеството не знае почти нищо за стра-
ничните ефекти, които би могла да има подобна ма-
щабна интервенция. Познанията ни за самия климат 
и за начина, по който си влияят различните системи 
на планетата ни, са прекалено недостатъчни, а де-
батът в обществото ни все още е на ниво „има ли 
действително глобално затопляне и предизвикано 
ли е то от човешка дейност“. Излишно е да се спо-
менава дори, че ако човечеството извърши маща-
бен геоинженерен проект и впоследствие установи, 
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че това има неочаквани 
опасни последствия за 

Земята, едва ли ще може 
да върне нещата в първо-
началния им вид. Планетата 
няма 

áóòîí çà 
ðåñòàðòèðàíå 

или ако има, той едва ли включ-
ва и запазването на цивилизаци-
ята ни. Затова и повечето учени 
днес са на мнение, че в сферата 
на геоинженеринга трябва да бъ-
дат извършени огромен брой про-
учвания и обществото ни трябва да 
се запознае в детайли с възможните 
последствия, преди да опитва какво-
то и да било.

Концепциите за манипулиране на 
планетата са десетки, но повечето 
от тях могат да бъдат причислени към 
две групи технологии - за управление на 

слънчевата радиация (т. нар. SRM – Solar 
Radiation Management) и такива за нама-

ляване на въглеродния диоксид. Първите си 
поставят за цел да върнат някаква част от ради-

ацията, падаща на планетата ни, обратно в Космо-
са и включват различни идеи за модифициране на 
облаците с цел по-ефективно отразяване на свет-
лината, разпространението на аерозоли с отразява-
щи свойства в стратосферата, както и някои доста 
футуристични концепции за извеждането в около-
земна орбита на мащабни системи от рефлектори, 
които да спират част от слънчевата светлина още 
преди да е достигнала до Земята.

Втората категория потенциални решения включ-
ва редица техники за премахване на въглеродния 
диоксид от атмосферата, спиращи директно парни-
ковия ефект. За да заработят те (дори и ако допус-
нем, че изобщо работят), се предполага, че трябва 
да бъдат осъществени на глобално ниво. Сред тях 
е създаването на гигантски машини, които биха мог-
ли да премахват въглеродния диоксид директно от 

атмосферата и да го съхраняват другаде, както и 
разпространението на хранителни вещества в оке-
аните, с цел увеличаване популацията на определе-
ни организми, които могат да го разграждат. В тази 
група попадат и различни концепции за разпръсква-
нето на химични съединения, които могат да влязат 
в реакция с въгледорния диоксид и да го променят. 
Към нея се причислява и може би най-ефективното 
и прието с консенсус от цялото общество решение 
на проблема – активното залесяване с дървета на 
големи региони от планетата. Някои учени пред-
виждат също създаването на изкуствени „дървета“, 
способни да абсорбират вредното съединение на 
въглерода и кислорода.

Äèëåìà ìåæäó äâå çëèíè
Днес всички са наясно, че геоинженерингът да-

леч не е изпитано решение и крие огромни рискове. 
Редица учени и неправителствени организации се 
опитват да насочат общественото внимание към въ-
проса: ще можем ли да се справим с евентуалните 
негативни последствия от мащабен геоинженерен 
проект. Истината е, че дори най-големите поддръж-
ници на концепцията са съгласни, че странични 
ефекти със сигурност ще има, а според някои от тях 
тези ефекти вероятно ще повлияят на милиони чо-
вешки животи.

Повечето от учените, подкрепящи идеите за по-
добна планетарна интервенция, обаче са убедени, 
че това е по-малката от двете злини. Според тях в 
арсенала ни просто няма други оръжия за борба с 
глобалното затопляне и вече е наложително използ-
ването на геоинженерството. В подкрепа на своята 
теза те посочват, че ако до 2100 г. не бъдат намале-
ни с повече от 50% въглеродните емисии, послед-
ствията за живота на планетата, а съответно и за 
хората ще са катастрофални. Очаква ни мащабно 
измиране на животински и растителни видове, по-
вишаване нивото на световния океан, значително 
намаляване на селскостопанските добиви и редица 
други проблеми. Според три нови проучвания по 
темата, проведени от университетите в Лийдс, Окс-
форд и Бристол, геоинженерингът действително 
може да застраши огромен брой хора, но въпреки 
това използването му може да се окаже наложи-
телно за доброто на планетата ни. И противниците, 
и привържениците на тази концепция обаче са съ-
гласни за едно – изследванията по темата тепърва 
трябва да се разширят и човечеството е длъжно да 
натрупа повече знания в тази прекалено нова на-
учна сфера. Знания, които може би някой ден ще 
ни отговорят на въпроса: можем ли да си играем на 
богове със собствената си планета, или нямаме ка-
пацитета да правим това. È
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Ì
арката Dupont представи най-
новите си серии луксозни проду-
кти на специално соаре в рези-
денцията на френския посланик 
в България Ксавие Лапер дьо 

Кабан. По време на събитието бяха показани 
луксозни писалки, запалки, колани, ръкавели, 
портфейли, чанти и други аксесоари на мар-
ката.

„България е много важен пазар за нас. Тук 
много се купуват запалки и различни мъжки 
кожени аксесоари“, заяви пред гостите Валери 
Шетри, мениджър „Международни отношения“ 
и ПР директор на Dupont. Сред невероятни-
те творения се отличава удивителната серия 
Spectre, представена от най-известния шпио-
нин в света на тайните служби – Джеймс Бонд. 
Колекцията е вдъхновена от един от люби-

мите пистолети на агент 007 - Walther PPK.

В новата серия на Dupont един от най-впе-
чатляващите предмети е ефектна запалка с 
дупка в средата, която изглежда, сякаш е про-
низана с куршум от пистолета на Джеймс Бонд. 
Тя се предлага в няколко разновидности, 

една от които е изработка от паладий. Цената 
й е 2520 лв. Това е първият продукт в света с 

Ëóêñ è ñòèë îò Ëóêñ è ñòèë îò 

DUPONTDUPONT
ÌÀÐÊÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈ 
ÍÀÉ-ÍÎÂÈÒÅ ÑÈ 
ÏÐÎÄÓÊÒÈ È Â ÁÚËÃÀÐÈß
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подобен дизайн. В серията Spectre присъстват и 
изключително красиви и изящни писалки. Серия-
та на Джеймс Бонд е сред най-евтините продукти 
от новата колекция на марката. 

Цените на продуктите от серията „From 
Creation“ започват от 9800 евро. Те също могат 
да бъдат поръчани в България. È

1
2
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ÄÈÇÀÉÍÅÐÚÒ 

ÎÒÊÐÈ ÏÚÐÂÈß ÑÈ 

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÍ 

ÌÀÃÀÇÈÍ Ó ÍÀÑ

Ñ
ветовният моден ги-

гант Philipp Plein от-

вори първия си пред-

ставителен магазин в 

София. Дизайнерът 

пристигна в България специално 

за тържественото откриване, на 

което присъстваха най-големите 

родни звезди.

Бутикът се намира на ул. „Съ-

борна“ №4 в класическа каменна 

сграда с архитектурна стойност 

от началото на XX век.  Интери-

орният дизайн следва мотива, 

който обединява всички магазини 

по цял свят – полирана стомана и 

бял мрамор за дамската колекция. 

Мъжката колекция се помещава 

сред черен мрамор, а детската – 

бял мрамор и сатенен месинг.

Специално за откриването на 

магазина бе изградена огромна 

шатра, монтирана като естест-

вено продължение на помеще-

нието. Посредата на шатрата бе 

разположен боксов ринг, който 

послужи за сцена на българските 

ММА шампиони Росен и Румен 

Димитрови. Водещ на събитието 

бе рапърът 100 кила, който за-

бавляваше гостите със своите 

хитове. Българските гайдари 

също озвучиха официалното 

откриване. 

Магазинът на Philipp Plein 

вече официално е отворен. 

В него се предлагат дрехи и 

аксесоари за мъже, жени и 

деца, както и новата колек-

ция на дизайнера от часовни-

ци и слънчеви очила.

Марката Philipp Plein, която 

е базирана в Лугано, Швейцария, 

раз
послуж
ММА ш
Димит
бе ра
бав
хит
съ
о

ц
ц

е ба

Philipp 
Plein

Ñîôèÿ ñòàíà 
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е изключително популярна сред 

масовата аудитория. До момен-

та родни бизнесмени и звезди от 

шоубизнеса пазаруваха дрехите 

на световноизвестния
 дизайнер 

в останалите европейски столи-

ци.

В световен мащаб съществу-

ват 33 магазина на дизайнера, а 

16 нови са в процес на подготовка 

за отваряне. 

Филип Плейн тотално разби 

представата за консерватизъм на 

германската школа. Той показа, 

че екстравагантността
 е гениал-

ният жокер, който успя да го из-

стреля във висините на световна-

та мода. 

Немският дизайнер е работил 

с едни от най-големите световни 

звезди, сред които Мадона, Па-

рис Хилтън, Наоми Кембъл, Ири-

на Шейк, Рита Ора, Линдзи Лоън 

и други. È
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Ì
одният бизнес в САЩ търпи промяна. 
Преди няколко месеца 66-годишната 
Дона Каран, основателка и главен ди-
зайнер на Donna Karan International, на-
пусна поста си. Наскоро пък Ралф Ло-

рън, американският дизайнер, който построи модна 
империя от нулата, обяви, че слиза от поста си на 
главен изпълнителен директор и ще бъде заменен 
от бившия президент на Old Navy, част от The Gap, 
Стефан Ларшон. 

Ïðåõîä â ìîäíèÿ áèçíåñ â ÑÀÙ
На пръв поглед промяната на най-високо ниво 

може да бъде разглеждана като опит от страна на 
Ралф Лорън да подобри финансовото състояние на 
компанията си. Приходите в луксозния бранд за об-
лекло, известен със своята марка Polo, са под натиск 
от силния долар и интензивната конкуренция в този 
сегмент. За последното тримесечие компанията от-
чете печалба от 1.09 щатски долара за акция, над-
хвърляйки очакванията на анализаторите, но прихо-
дите се свиха с над 5 на сто на годишна база. Цената 
на акциите на дружеството пък падна с над 40% през 
тази година. 

В интервю 76-годишният Лорън заяви, че възна-

мерява да остане активен в бизнеса на емблема-
тичната марка, която самият той основа преди почти 
половин век.  „Когато започнат да шият дрехи, които 
не мога да разбера, ще напусна изцяло“, обяви Ло-
рън на пресконференция заедно с Ларшон в един от 
офисите си на Медисън Авеню. 

И все пак, назначението на Ларшон е началото 
на период на преход в модната индустрия в САЩ. 
С оттеглянето на Лорън, който заедно с Дона Каран 
и Келвин Клайн спомогна да бъде сформиран аме-
риканският стил, обаче приключва златната ера на 
американските следвоенни дизайнери: Каран преот-

àâòîð: Ëþäìèë Çàõàðèåâ

МОДНАТА ЛЕГЕНДА РАЛФ   
ÄÈÇÀÉÍÅÐÚÒ ÎÒÑÒÚÏÈ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ 
ÑÈ, ÄÎÊÀÒÎ Òß ÑÅ ÔÎÊÓÑÈÐÀ 
ÂÚÐÕÓ ËÓÊÑÎÇÍÈß ÑÅÃÌÅÍÒ

Днес компанията Ralph Lauren 
има над 300 магазина

Ралф Лорън със съпругата си Рики (в средата) с трите 
им деца – Андрю (вляво), Дилън (втората вляво), Дейвид 
и съпругата му Лорън Буш, която е племенница на 
президента на САЩ Джордж Буш младши.
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стъпи кормилото на ед-
ноименната компания 
тази година, а Клайн 
направи същото през 
далечната 2002 г.

Сега на сцената из-
лиза 41-годишният 
Ларшон, който пое пос-
та на главен изпълните-
лен директор на Ralph 
Lauren Corporation от 
месец ноември, а също 
така ще се присъедини 
и към борда на компа-
нията. 
Ларшон е известен с 

това, че успя да възста-
нови печалбите на Old Navy и да я превърне в най-
големия бранд под шапката на Gap Inc. За послед-
ната фискална година марката е донесла 6.6 млрд. 
долара от общите приходи от 16.4 млрд. долара на 
модната компания. Шведът често е смятан и за чове-
ка, който досега държа компанията над водата, което 
го прави един от най-видимите ръководители в тър-
говията на дребно.

Êàêâî ùå ñå ïðîìåíè
Повечето успешни модни марки в историята са 

дело на двама партньори – Ив Сен Лоран и Пиер 

Берже, Келвин Клайн и Бари Шварц, Валентино и 
Джанкарло Джамметти, дори и Джорджио Армани и 
Серджио Галеотти. Но не и Ралф Лорън. Преди вре-
ме в ролята на партньор на 75-годишният дизайнер 
влизаше Роджър Фара, който бе главен оперативен 
директор, но той се пенсионира през 2013 г. и бе на-
следен от Джаки Немеров, друг уважаван директор, 
чийто мандат съвпадна с период на мудни продажби 
и големи промоции на марката. 

Но решението на Лорън да възложи главната роля 
върху Ларшон показва, че той разбира нуждата от 
професионален мениджър, който да успокои Уол 
стрийт.  

И все пак, назначение на нов главен изпълните-
лен директор който идва „отвън“, изненада някои 
експерти. Ralph Loren има типична пирамидална 
структура, подобна на тази в Calvin Klein и Michael 
Kors.  И имайки предвид опита на новия изпълните-
лен директор на компанията Стефан Ларшон досе-
га в H&M и Old Navy, въпросът е дали компанията 
ще промени курса си. 

Засега последните ходове на бранда включват 
отделянето на луксозния сегмент, назначаването на 
директор в тази сфера в лицето на Валери Херман и 
отварянето на редица частни клубове в Милано, кое-
то подсказва по-силен фокус върху скъпите марки в 
компанията. Въпреки промените, Ралф остава най-

1

  ЛОРЪН
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големият индивидуа-
лен акционер в компа-
нията, и вероятно ще 
има пръст във всички 
важни решения. И 
няма как да бъде ина-
че в този турбулентен 
за компанията, а и за 
повечето търговци на 
дребно в САЩ пери-
од - модната империя 
записа три последо-
вателни „лоши“ три-
месечия, а валутните 
колебания и вялата 
икономика удариха 
резултатите й.
От улиците на Ню 

Йорк до върха на 
модната индустрия - 
Ралф Лорън започва бизнеса си от улиците на Ню 
Йорк с продажба на вратовръзки. Днес, на върха на 
модната индустрия, Лорън лицензира всичко от коз-
метика до кожени изделия и до рамки за очила. Ком-
панията регистрира продажби от 7,6 милиарда щат-
ски долара в последната фискална година. 

Роден в Бронкс от европейски имигиранти от Бе-
ларус, Ралф Лифшиц започва да работи на непъл-
но работно време в големи магазини за дрехи едва 
когато е тийнейджър и ученик в гимназията „DeWitt 
Clinton“. Заради подигравките в училище, на 16 годи-
ни решил да си смени фамилията на Лорън.

Още оттогава е известен с това, че спестявал пари, 
за да си купува скъпи стилни дрехи. Така от 12-годи-
шен успява да изглежда стилен и в годишния албум 
за завършването на гимназията той пише, че иска 
да стане милионер. В края на 50-те Ралф Лорън се 
записва да учи „Бизнес“ в „City College of New York“, 
докато същевременно работи за „Brooks Brothers“ 
и „Bloomingdales“. Скоро прекъсва обучението си и 
отива в армията.

По-късно, през 1967 година, започва бизнес с ръч-
но изработени вратовръзки под името „Polo“ от мини-
атюрен офис в Empire State Building. Първият му се-
риозен пробив идва, когато Neiman Marcus поръчва 

1200 от тях. През 1968 
г. пуска първата си ко-
лекция от мъжки дре-
хи. От 1971 година за-
почва да се занимава 
и с колекции на женски 
дрехи. Лорън споделя 
мотивацията зад стре-
межите си – дизайне-
рът не се страхувал 
да мечтае и да живее 
в един измислен, фан-
тастичен свят. Именно 
това негово въображе-
ние го кара да старти-
ра моден бизнес, пота-
пяйки се във филмите 
от епохата на Гари Ку-
пър и Кари Грант.

С времето броят на магазините на линията Polo 
нараства, а в средата на 70-те години той решава 
да преобразува компанията. Ако по-рано брандът е 
контролирал целия процес от дизайна до търсенето 
на стоките, то сега Лорън решава да се съсредоточи 
върху дизайна и разработката на обща стратегия, а 
производството и продажбата да предаде в ръцете 
на други лицензирани компании. Ходът се оказва ус-
пешен и Лорън открива първия си задграничен ма-
газин в престижния лондонски Уест енд. През 1994 г. 
пък продава 28% от бизнеса си на Goldman Sachs за 
135 млн. щатски долара, с което амбицията да изле-
зе на борсата е вече не просто мечта. 

През 1997-а Ralph Lauren става публична компа-
ния, което увеличава състоянието на дизайнера до 6 
млрд. долара в момента, по оценки на Forbes. Днес 
компанията има над 300 магазина по света, а в нея 
работят на 25 хил. души. Освен запален по модата, 
Ралф Лорън е и изтъкнат колекционер на автомо-
били като Bugatti Veyron, Bugatti Type 57SC Atlantic, 
един от петте McLaren F1LM, Bentley, Ferrari 250 Testa 
Rossas и много други. Дизайнерът дори създава час-
тен гараж-музей, в който стилно са изложени ценни-
те автомобили от колекцията. Ралф Лорън участва 
в много благотворителни акции и създава „Ralph 
Lauren Center for Cancer Prevention and Care“ към 
„North General Horspital“ в Харлем, Ню Йорк. È

Лорън и неговият 
наследник начело 
на компанията 
Стефан Ларшон

Пред 
една от 
лъскавите 
си коли

Дизейнерът на представянето на детската си колекция за есен 2015 г.
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Õîáè, ðàçâèòî äî íàé-âèñîê 
ïðîôåñèîíàëèçúì - òîâà ïî-
êàçà ñ ïúðâàòà ñè èçëîæáà íà 
ïîäâîäíà ôîòîãðàôèÿ àäâî-
êàò Ñòåôàí Êþ÷óêîâ, óïðàâëÿ-
âàù ïàðòíüîð â àäâîêàòñêî 
äðóæåñòâî “Äæèíãîâ, Ãóãèí-
ñêè, Êþ÷óêîâ è Âåëè÷êîâ”  

„Подводната фотография влезе в живота ми 
като продължение и развитие на водолазното ми 
хоби. Когато хобито започне да се превръща в 
рутина, някои водолази се насочват към по-за-
дълбочено развитие в най-различни направле-
ния. Снимането е желание и артистична възмож-
ност за споделяне“, обяснява Стефан Кючуков. 
Той започва да се гмурка през 2001 г., а подвод-
ната фотография неизменно съпътства неговите 
пътешествия под вода от 2010 г. насам. През тези 
14 години има над 550 гмуркания в океани и под-

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

В ПОДВОДНОТОВ ПОДВОДНОТОВ ПОДВОДНОТО В ПОДВОДНОТО 
ЦАРСТВОЦАРСТВО
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ÔÎÒÎÃÐÀÔÈßÒÀ ÍÀ ÑÒÅÔÀÍ ÊÞ×ÓÊÎÂ ÍÈ ÂÚÂÅÆÄÀ 
Â ÑÂßÒ, Â ÊÎÉÒÎ ÍÅ ÂÑÅÊÈ ÌÎÆÅ ÄÀ ÍÀÄÍÈÊÍÅ

водни пещери. Преди 5 години минава двудневен 
курс при водещия британски подводен фотограф 
Мартин Едж и това коренно променя отношението 
му към снимането. 

Îêîòî íà ðèáàòà
Снимките, които прави, са доказателство, че 

достига завидно професионално ниво. Фотоапа-
ратът му е огледално-рефлексен, с пълномерна 

матрица (full frame), марка Canon. Ползва кутия за 
подводно снимане на Aquatica. Обективите, с които 
работи, са основно два: 100 мм макрообектив и 8 - 
15 мм fi sh eye („рибешко око“). Това му позволява 
да постига детайлни снимки на малки по размер 
обекти, а също да снима от близко разстояние го-
леми обекти и широки панорами. „Но все пак всич-
ко си остава в рамките на хобито“, уверява Стефан 
Кючуков.

 Африканска лъвска риба - Южно Червено море
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Гмуркането го отвежда в много светове над и 

под водата. Заради това свое увлечение е посетил 
Индонезия, Микронезия, отдалечени карибски и 
тихоокеански острови.  Предстоят му фиордите на 
Норвегия и островите Галапагос. Под вода нещата 
са коренно различни: от срещи с китове и делфини, 
през акули и манти до приказно красиви малки ри-
фови обитатели. Гмуркането е и среща с подводни 
пещери - една съвсем различна и застинала вселе-

на от ледената епоха, отделна от водите на 
световния океан.

Êðàÿò íà ðàÿ
С фотоапарат в ръка има 
възможност детайлно да 
изследва една друга ре-
алност.  „Многообразие-
то на живота в океаните 
все още няма край от 
гледна точка на чове-
чеството. Във водите на 
Индийския океан около 
Индонезия изследовате-
лите продължават да от-
криват неизвестни досега 
видове. Същевременно, 

най-близкият до нас „подво-
ден рай“ - Червено море, кое-

то е най-посещаваният от водо-
лази воден басейн и се нарежда 

на едно от първите места по красота 
и разнообразие, вече е видимо изха-
бено и посърнало в резултат на свръх-
експлоатация. За съжаление точно там 
правилата на гмуркане не са достатъч-

но адекватни на нуждите на екосистемата.Това е 
доста ясно предупреждение към човечеството.  
Дано да съумеем да се вслушаме“, призовава Сте-
фан Кючуков. Споделя и друг факт от жестоката ре-
алност - в Индийския океан акулите са предмет на 
безпощадно изтребване единствено с цел да бъде 
добита гръбната им перка и продадена на незадо-
волимия китайски пазар като източник на мистич-
на биоенергия. След отрязването на перката още 
живата акула е изхвърляна във водата, осъдена на 
сигурна смърт.

Îñòàâÿéòå ñàìî ìåõóð÷åòà
Морето е безкрайна и многопластова хармония.  

Трябва и ние да открием начин за вливане в нея, 

Позлатена медуза - Източен Тихи океан, 
Медузеното езеро, остров Еил Малк, Рок 
айлъндс (Палау)

Розова рибка от анемонията (риба клоун) - Източен Тихи 
океан, Палау

Камшичен 
корал - Южно 
Червено 
море, риф 
Елфинстън

Ястребочовкова морска костенурка - Източен Тихи океан, 
Палау

Доматена 
рибка от 
анемонията 
(риба клоун) - 
Източен Тихи 
океан, Палау
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смята Стефан Кючуков.  Допада му мотото на про-
грамата по подводна фотография на една от све-
товните системи за обучение на любители водолази 
PADI:  „Take only pictures, leave only bubbles“. Идеята 
на това послание е „Излизайте от водата само със 
снимките си, оставяйте само мехурчетата си“. Ние 
трябва да общуваме с подводния свят и да се зареж-
даме от красотата му само като дискретни наблюда-
тели, без никаква следа от присъствието си...

Áåç ðèñê
Дали обаче Стефан Кючуков не поема прекалено 

голям риск? Според него хобито „водолаз“ и „подво-
ден фотограф“ крие предвидими рискове. Те много-
кратно са преценявани в практиката на световната 
общност от водолази.  Макар и пръсната по света, 
тя е един социален организъм и има единен живот, 
в рамките на който най-новите идеи, опит и знания 
светкавично биват споделяни и практикувани.  Вече 
има създадени правила, чието спазване е елемен-
тарно, дори и за преминалите кратко обучение:  
нужен е здрав разум и чувство за отговорност към 
собствения живот и здраве. Ако правилата се след-
ват, рискът е теоретичен, твърди Стефан Кючуков. 
Досега той не е имал екстремна ситуация или трав-
ма, причинена от гмуркането.  Всички в семейството 
му са водолази – съпругата му се гмурка, а двете 
деца правят това съответно от 9- и 10-годишна въз-
раст.  

Подводната фотография на Стефан Кючуков ни 
въвежда в свят, в който малцина имат смелост да 
проникнат. È

Скъпоценно феерично костурче - Южно Червено море, риф 
Елфинстън

Малки белопери рифови акули - Западен Тихи океан, архипелаг 
Ревилахихедо (Мексико), осторов Рока партида

Корабна аптечка, палубата на кораб „Шинкоко мару“ - 
Източен Тихи океан, Микронезия, Трък лагуун

Човешки череп в машинното 
отделение на кораб „Ямагири 
мару“ - Източен Тихи океан, 

Микронезия, Трък лагуун
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КОЛЕКЦИЯТА СЕВЕРИС 
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оследното британско знаме, свалено от последния 
британски губернатор на Кипър в полунощ на 16 ав-
густ 1960 г., за да бъде издигнат на неговото място 
флагът на новата независима Република Кипър. Пър-
вият рекламен плакат отпреди 68 години на кипърска-

та авиокомпания „Сайпръс еъруейз“, която през януари тази 
година бе обявена в ликвидация. Над 1000 картини на чуждес-
транни художници, пътували и рисували Кипър в продължение 
на 300 години, от XVIII до XX век. Повече от 6000 книги за ис-
торията и културата на острова. Над 500 автентични селски и 
градски костюми на кипърски гърци и кипърски турци. Предмети 
на бита в Кипър от последните три века. Огромно количество 
снимки, документи, дневници на мисионери и изследователи, 
карти, сувенири… 

Всички тези ценности са оригинали, без нито едно копие, и 

Рита Северис пред „Перистерона“ (горе) - любимата й картина в 
експозицията на Центъра за визуални изкуства и изследвания.

Домът на най-голямата частна колекция в Кипър – 
единственият музей на двете кипърски общности
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са изцяло частна собственост - те са намерени, събрани и за-
купени с лични средства от Костас и Рита Северис. Това е най-
богатата не само в Кипър, но и в света частна колекция, посве-
тена на историята и културата на островната страна. Сега тя 
е достояние на всички интересуващи се. Личната колекция бе 
превърната в уникална експозиция на създадения от семейство 
Северис Център за визуални изкуства и изследвания в Никозия. 
Той е първият и единствен засега музей в разделения Кипър, в 
който заедно са представени двете кипърски общности и който 
работи на трите езика на острова – гръцки, турски и английски.

Самите Северис са част от историята на Кипър и една от 

íàé-èçâåñòíèòå 
è áîãàòè ôàìèëèè 

в страната. Основоположникът й – Христодулос Северис, е 
първият кмет на Никозия по време на британското колониално 
владичество, от 1882 до 1888 г. На него столицата дължи гра-
доустройствения си план, новата инфраструктура, водоснабди-
телната мрежа. Той е и един от първите търговци на Кипър, из-
насял зехтин и маслини за Смирна (Измир). Фамилията е била 
един от най-големите собственици на земи, маслинови гори и 
фабрики край Кирения, но е загубила всичко по време на тур-
ската инвазия през 1974 г., тъй като градът остава в северната 
окупирана част. Синът му Демостенис Северис е прочут спомо-
ществовател - финансирал е училища и болници, създал е най-
голямата библиотека в Никозия, със стипендии е помогнал на 
стотици кипърчета да учат в чужбина. Родът е дал и министър, 
а Костас Северис днес е един от най-големите бизнесмени.

„От самото начало принципът на фамилията е бил, че трябва 
да споделя с хората това, което има. И ние бяхме възпитани в 
този дух, на дълга на всяко поколение. Този музей е нашето 
споделяне с обществото“, твърди Рита Северис, изпълнител-
ният директор на Центъра за визуални изкуства и изследвания. 
63-годишна, тя е преизпълнена с енергия и емоционално раз-
казва за всеки експонат, докато заедно вървим из времето и 
прострялата се на 4 етажа експозиция.

Центърът бе открит през септември м.г., когато най-сетне 
се сдоби със свой дом, след над 30 години колекционерска и 
изследователска дейност на Костас и Рита Северис. Той „над-
гради“ учредената през 1999 г. фондация „Костас и Рита Севе-
рис“,  чиято цел е да популяризира и насърчава кипърската кул-
тура, а също да работи за помирението и мирното съвместно 
съществуване между кипърските общности. Нейна основа пък 
станаха картините, които Рита и Костас Северис са купували и 
събирали с общия си интерес, любов и страст към историята и 
изкуството.

Започват за „собствено удоволствие“. Първата си картина 
закупуват за семейния дом от „Сотбис“ в Лондон през 1983 
г. – живописно платно на английски художник от XIX век, из-
образяващо крайбрежния кипърски град Ларнака. След това 
се „запалват“ да търсят още картини на чуждестранни ху-
дожници, преминавали при пътешествията си из Кипър и ри-
сували острова, и се „специализират“ точно в тази тема. С 
годините и нарастването на колекцията двамата Северис ре-
шават, че трябва да я попълват по-професионално. И Рита, 
която е завършила философия и журналистика в Кралския 
колеж в Лондон, се връща отново в университета в среда-
та на 50-те си години. От Бристол излиза през 1998 г. като 
доктор по история на изкуствата. Интересуват я най-вече 
впечатленията на чужденците, посещавали острова, техни-
те картини, пътеписи, дневници. Пътуващите художници в 
Кипър в периода 1760-1960 г. стават тема на докторската й 
дисертация и една от най-известните й книги (вече има над 
дузина издадени).
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Част от експозицията, посветена на последната 
кралица на Кипър Катерина Корнаро, управлявала в 
края на XV век

„Ерму, 1900-а“ – пазарът на някогашната главна 
търговска улица на Никозия оживя в празника, 
организиран от Центъра за визуални изкуства и 
изследвания

Най-новата експозиция в Центъра за визуални 
изкуства и изследвания – книги, документи, вещи от 
личната колекция на покойния кипърски президент 
Глафкос Клиридис
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Северис изграждат цяла мрежа от контакти с раз-
лични аукционни къщи в Европа. Колекцията им посте-
пенно се превръща в широка панорама на историята, 
архитектурата, културата, пейзажа на Кипър в послед-
ните три века. „Тогава решихме, че всичко това трябва 
да бъде отворено за хората“, обяснява Рита решение-
то на фамилията да създаде музея.

Най-важната част в днешния Център за виртуални 
изкуства и изследвания е живописта - над 1000 карти-
ни, изобразяващи Кипър. Любимото й платно е „Перис-
терона“ на Кийт Хендерсън. „За мен картината е като 
едно предсказание. Тя показва село Перистерона, ста-
рата църква, празни полета в сивите цветове на зимен 
ден. Деца – кипърски гръцки и кипърски турски, вървят 
покрай сухото корито на реката, но малките фигурки 
са без лица, като призраци, като че ли нямат бъдеще. 
Като изгубени във времето. Перистерона съществува 
и днес, но е едно от селата, разделени след турската 
инвазия от 1974-а…“

Гордост за Северис е и изключително богатата мно-
гоезична библиотека - най-голямата подобна сбирка от 
книги в Кипър в момента. Тук идват студенти, много из-
следователи от чужбина, а и хора, които просто искат 
да проучат историята на своето село или род. Самият 
музей се намира на 

ñèìâîëíî çà Êèïúð ìÿñòî 
Избрано е нарочно, като най-подходящо за ми-

сията на музея за обединение и помирение между 
двете кипърски общности. Центърът е разположен в 
бивша мелница, почти изцяло разрушена, която Кос-
тас и Рита купуват през 2008 г. и я възстановяват, на 
емблематичната за Кипър улица „Ерму“. Изградена 
именно от кмета Северис, десетилетия наред тя е 
била централна търговска улица на столицата и е 
кипяла от живот като процъфтяващ пазар, където са 
се срещали търговци и купувачи от всички кипърски 
общности. Търговското сърце на Никозия обаче спи-
ра, когато през декември 1963 г. именно тази улица 
става място на кървави сблъсъци с жертви между 
кипърски гърци и кипърски турци. Само месеци по-

късно по нея е прокарана демаркационната „зелена 
линия“. Сега едва на десетина крачки от центъра на 
Северис улицата свършва в телената мрежа на „бу-
ферната зона“, която разделя града и двете кипърски 
общности. 

„Всичко, което правим, сближава хората, и това е 
най-важното“, подчертава Рита Северис, която е убе-
дена, че цялата дейност на центъра подпомага мир-
ния процес в Кипър. Всяка зала в музея представлява 
заедно кипърските гърци, кипърските турци, другите 
общности, Кипър като техния общ дом. Още когато 
центърът нямаше своя сграда, фондацията на Костас 
и Рита Северис „излезе“ на улицата с оригинални съ-
бития, чрез които да събере хората от двете страни 
на „зелената линия“ и да ги включи в общи участия. 
Преди две години кипърски гърци и кипърски турци 
танцуваха заедно на празника на модерните танци. 
Миналата година пък центърът посрещна Коледа с 
празника „Ерму 1900 г.“, когато улицата беше съжи-
вена с възстановка на стария градски пазар и отново 
събра кипърски гръцки и кипърски турски занаятчии, 
продавачи, купувачи. 

Центърът на Северис стана домакин и на истинско 
историческо събитие, когато през септември за първи 
път лидерите на двете кипърски общности  Никос Ана-
стасиадис и Мустафа Акънджъ заедно откриха новата 
експозиция, посветена на покойния кипърски прези-
дент Глафкос Клиридис. Личната библиотека, вещи, 
документи, записи, снимки, ордени на емблематичния 
кипърски държавник и силен поддръжник на обедине-
нието на Кипър бяха дарени на двуобщностния музей 
от дъщеря му Кати.

„Боли, много боли, когато всеки ден виждам теле-
ната мрежа на буферната зона“, признава Рита Севе-
рис, „но вярвам, че един ден тя ще бъде отворена и ще 
обедини града и хората, а нашият център ще стане ес-
тествен хъб за дейности на двете кипърски общности. 
С тази колекция искаме да кажeм - вижте историята, 
нашето общо минало, и нека не повтаряме грешките, а 
заедно да изградим нашето общо бъдеще“. È

Това е 
последното знаме 
на Британската 
империя, сменено 

със знамето 
на новата 
независима 

Република Кипър



1
3

5
1

3
5

ÃÓ
Ð

Ì
Å

Тези златни правила 
се ползват до съвър-
шенство в елегант-
ния и изискан рес-
торант „Леонардо“ в 

Банско. Това е ресторантът, 
който предлага стил и вкус по 
италиански.

Средиземноморският стил 
на ресторанта, изпълнен в 
светли тонове, с удобни маси 
и столове, грабва посетите-
лите.

„Леонардо“ е целогодишен 
ресторант, с капацитет 60 
места, с изкушаващо вкусни,  
домашно приготвени ястия 
по оригинални рецепти, които 
можете да опитате само тук. 

За качеството на ястията 
се грижи шеф Гани, който е 
завършил Кулинарния ин-
ститут „International Academy 
of Italian Cuisine“ в Тоскана, 
Италия.

Кухнята на ресторанта 
включва най-доброто от 
италианските специалитети. 
Стартира със завидно раз-
нообразие от салати, минава 
през предястия, пасти, основ-
ни ястия и пици и завършва с 
невероятни десерти. 

Ако сте вече в „Леонардо“, 
задължително поръчайте 
фламбираната паста в пита 
от пармиджано и пресните 
пасти, за да се убедите, че не 
е необходимо да ходите до 
Италия. 

Истинско забавление и 
възможност да откраднете 
кулинарните тайни дава „шоу 
кукингът“, където на живо 
пред гостите се приготвя все-
ки детайл от избраното ястие. 

За най-малките има специ-
ално меню с напитки и ястия, 
съобразени със спецификата 
на детското хранене. Пред-
лагат се уникални десерти, 
но изкушението е домашно 
приготвен сладолед, събрал 
всички цветове на дъгата.

За повече информация или 
резервации: тел.: 

0882 777 444, 
www.leonardobansko.com

 

Get Lucky
Ëåîíàðäî - íàé-äîáðèÿò èòàëèàíñêè 

ðåñòîðàíò â Áàíñêî

Италианската кухня е 
сред трите най-изискани 
кухни в света. Тайната 
на съвършения вкус на 

италианските ястия се за-
ключава в няколко основни 
правила: ползване на про-
дукти с най-високо качест-
во, липсата на прекалено 
сложни и екстравагантни 
комбинации, внимателно 
и пестеливо ползване на 
подправки, което подчер-
тава вкуса на основния 

продукт.
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мблематичният софийски 
ресторант Este е готов да 
представи новото си зимно 
меню. Храната, която ще 
се предлага, е 100% автор-

ска и няма еквивалент в България. 
Приготвя се от талантливия екип в 
кухнята, който се ръководи от шеф 
Димитър Дамянов. Висококачест-
веното телешко, свинско и агнешко 
месо са неизменна част от специа-
литетите. Заведението следва тен-
денцията за здравословно хранене 
и гостите могат да се насладят на 
две салати, които се приготвят из-
цяло с биосъставки.

През зимния сезон ресторантът 
стартира кампания, в която всяка 
седмица ще се акцентира върху 
различен тип кухня с организира-
нето на тематични вечери, на които 
ще се предлагат предимно дегуста-
ционни менюта. Ястията ще бъдат 
стандартни за даден тип кухня, но 
приготвени по нетрадиционен на-
чин.

Стремим се да разбием клишето, 
че това не е място за всички. Исти-
ната е, че ресторантът е изискан и 
уникален и всеки, който иска да усе-
ти различна атмосфера и лукс, е до-
бре дошъл при нас, разказва Илиян 
Севдин, член на екипа на Este.

Той с ентусиазъм разказва за но-
вото меню на ресторанта. Един от 
уникалните десерти е италианското 
тирамису, представено по нетради-
ционен начин. Всички компоненти 
за сладкото изкушение се приготвят 
отделно и се смесват непосредстве-
но преди сервирането. В момента 
се разработва и нов десерт за два-
ма, който е изцяло шоколадов и 

е наистина уникален – в него има 
няколко вида шоколад с различно 
процентно съдържание на какао, 
мус, крем, шоколадови блокчета, 
суфле. Десертът ще се пригот-
вя пред очите на гостите и ще 
бъде сервиран лично от май-
стор сладкарите на екипа.

Целта ни е да привлечем 
в ресторанта както чужденци 
така и българска публика. Раз-
бира се, качеството на храната 
остава на високо ниво, тъй като 
продължаваме да работим с най-
добрите продукти от България и 
света, наблягайки на български би-
осъставки, разказва Севдин.

Ресторант Este е на световно 
ниво и през месец октомври беше 
оценен с награда Golden Star от BID 
- международна организация, коя-
то представя лидерите в различ-
ни области на индустрията. На 
форума, който тази година се 
проведе в Париж, бяха връче-
на статуетка и сертификат за 
качество. Горди сме с проду-
кта, който предлагаме, и ис-
каме той да бъде оценен и от 
нашите гости. С огромната си 
мотивация и креативност екипът 
на ресторанта ще докаже на всеки 
клиент, че наградата е заслужена, 
убеден е Севдин.

Este организира и коледни пар-
тита, рождени дни, фирмени съ-
бития, които могат да бъдат на-
правени по индивидуално меню и 
зададен предварително бюджет. 
На разположение на гостите е и 
разнообразие от бизнес пакети, 
подходящи за работни срещи и 
делегации. È
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Àáñîëþòåí êîíòðîë Кристофър Райх
Цена: 15,90 лв.

Личният ви живот е вече за продан в новия роман на Кристофър Райх „Аб-
солютен контрол“. Майсторът на трилъри е известен със своите бестселъри, 
които неотменно намират място в списъка на най-продаваните книги на „Ню 
Йорк Таймс“, както се случва и с тази. На едно пусто шосе близо до Остин, 
Тексас, агентът на ФБР Джо и неговият информатор са разстреляни. Жена 
му Мери и двете му дъщери остават в неведение какво се е случило, още 
повече, че официалният доклад стоварва вината върху Джо. È

Áúäåùå Дмитрий Глуховски
Цена: 22,10 лева

Добре дошли в бъдещето. Безсмъртието е реалност, а само в Европа живеят 
120 милиарда души. Целият континент е покрит с огромни кули, извисяващи се 
на километър-два над повърхността, солидни и вечни. Деца официално почти 
няма, всички са млади, красиви и здрави. Законът е безмилостен - ако двама 
души искат дете, то единият от тях трябва доброволно да се откаже от безсмър-
тието си. Това буди очаквана съпротива – мнозина се опитват да измамят сис-
темата и да отгледат децата си скришом. Но в бъдещето тайни няма – всички те 
попадат на мушката на военизираните Безсмъртни: скрити зад маски щурмова-
ци, които силом инжектират серума, причиняващ ускорена старост и смърт. È

Ïðèÿòåëñêè 
îãúí
 Елиът Акерман

Цена: 13 
лева

Бившият мор-
ски пехотинец 
Елиът Акерман 
разказва за вой-
натa в Афганис-
тан. È

„Приятелски огън“ е трогателна, бру-
тална и обсебваща история… Акерман 
успява да изгради сложен сюжет за лоял-
ност, отмъщение и братска любов.“  

 Халед Хюсейни 

Áàáà ïðàùà ïîçäðàâè 
è ñå èçâèíÿâà

Фредрик Бакман
Цена: 15 лева

Новият роман на швед-
ския писател Фредрик 
Бакман, автора на - „Чо-
век на име Уве“, е вече на 
български език от издател-
ство „Сиела“. „Баба праща 
поздрави и се извинява“ 
е трогателна, сърдечна и 
много забавна история за една ексцентрична баба, 
която е най-добрият приятел на 7-годишната си внуч-
ка. Книгата е в духа на „Човек на име Уве“, обичана 
от хиляди читатели по света, бестселър номер едно в 
Швеция и публикувана на повече от 25 езика. È

Áÿã. Àâòîáèîãðàôèÿòà íà Ðîíè Î'Ñúëèâàí                             
 Рони О'Съливан,

Цена: 14,90 лева

Световният шампион по снукър Рони О'Съливан може да не е играчът с 
най-много спечелени титли в този спорт, но за мнозина си остава най-талант-
ливият. Със сигурност е този, който предизвиква най-много внимание на ма-
сата. Ракетата, както е наричан, е не просто спортист, той е ходещ скандал и 
като повечето звезди има сериозни проблеми с алкохола, наркотиците, рабо-
тохолизма и личните си връзки. È

Íîâè êíèãè îò Ñèåëà
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аобиколен от река Вълтава и разположен стъпаловидно 
на няколко живописни хълма, Чешки Крумлов предлага на 
своите гости една приказна разходка в миналото и архите-
ктурна наслада, поднесена в разкошна комбинация от готи-
чески, ренесансов и бароков стил. По тесните калдъръме-

ни улички са накацали многовековни, разноцветни, сгушени една в 
друга градски къщи, сувенирни и занаятчийски магазинчета, китни 
хотелчета, панорамни тераси, уютни кафенета и ресторанти със 
собствена индивидуалност. Тесни пасажи с каменни стълби водят 
до разположените нагоре по хълмовете къщи и разкриват спиращи 
дъха гледки към реката, замъка и градчето. Известен със своята 
стара, историческа част, включваща 300 защитени средновековни 
сгради и втория по големина в страната (след двореца „Храдчани“ 
в Прага) замъчен комплекс, Чешки Крумлов има своето заслужено 
място в Списъка на световното културно и природно наследство 
на ЮНЕСКО. Градът е разположен в района на Южна Бохемия в 

àâòîð: Ïðåñëàâà Ãåîðãèåâà

Ðîìàíòè÷íîòî Ðîìàíòè÷íîòî 
áåçâðåìèå íà áåçâðåìèå íà 

ЧЕШКИ КРУМЛОВ
ÃÐÀÄ×ÅÒÎ ÏÀÇÈ 
È ÄÎ ÄÍÅÑ 
ÀÒÌÎÑÔÅÐÀÒÀ ÍÀ 
ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎÂÍÎÒÎ 
ÊÓËÒÓÐÍÎ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ 

ÔÎÍÒÀÍÚÒ Â 
ÁÀÐÎÊÎÂÀÒÀ 
ÃÐÀÄÈÍÀ ÍÀ 
ÇÀÌÚÊÀ
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ÌÓÇÅßÒ ÍÀ ÈÇÒÅÇÀÍÈßÒÀ

ÁÀÐÎÊÎÂÈßÒ ÒÅÀÒÚÐ

югозападната част на Чешката република и има око-
ло 14 000 жители.

Èñòîðèÿ
Името на града идва от немския израз „krumme 

aue“, означаващ „извита ливада“ (вероятно заради 
причудливите извивки на р. Вълтава тук), което с 
времето преминава в „Крумлов“. През XV в. към име-
то е добавено „Чешки“, за да го отличава от морав-
ския град Моравски Крумлов. 

Оригиналният готически замък, около който се из-
гражда град Чешки Крумлов, е основан през 1253 г. 
от членовете на фамилията Витковци (разклонение 
на могъщия род Витигонен) и известни още като „Гос-
подарите на Крумлов“. Когато последният наследник 
на Витигонен умира през 1302 г., замъкът бива на-
следен от техните роднини – фамилията Рожмберк, и 
остава тяхно владение до 1602 г. През трите века на 
тяхното управление градът се радва на най-големия 
си разцвет – динамично икономическо и културно 
развитие, бурно строителство и разрастване на тър-
говията в региона. 

В началото на XVII в. Рожмберк продават Чешки 
Крумлов на император Рудолф II и през следващите 
двайсет години градът е окупиран няколко пъти, до-
като през 1622 г. преминава в ръцете на семейство 
Егенберг. През 80-те години на XVII в., по време на 
управлението на Йохан Кристиан фон I Егенберг, гра-
дът се радва на нов период на просперитет. 

През 1719 г.  става резиденция на друга известна 
династия – Шварценбергите, чието управление, ма-
кар и не толкова успешно, колкото на предшестве-
ниците им, има своите исторически позитиви. Те 
извършват основна реконструкция на замъка, като 
правят значителни подобрения в интериора му, из-
държани в актуалния по онова време бароков стил 
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радна зала, конюшня и летен дворец. 

В края на XVIII и началото на XIX век икономиката 
и изкуствата са в застой. В резултат на последвалите 
световни войни стагнацията в града се задълбочава, 
макар че той остава почти незасегнат от битки и раз-
рушения. През 1989 г. е поставено началото на уси-
лена и сериозна реставрация и реконструкция, въз-
наградени с вписването му в Списъка на световното 
наследство на ЮНЕСКО през 1992 г.

Çàáåëåæèòåëíîñòè 
Замъкът и Крумловската крепост
Крумловската крепост е построена през втората 

половина на VIII в. от фамилията Витковци и е слу-
жила като тяхна резиденция и малко отбранително 
съоръжение. Днес от оригиналната крепост се е за-
пазила  единствено кръглата кула, която е била свър-
зана с прилежащия й замък чрез падащ мост и бива 
доизградена през ренесансовия период.

Замъчният комплекс, необичайно голям за град с 
размерите на Чешки Крумлов, се нарежда сред най-
важните европейски забележителности и се радва на 
над 300 000 посетители по време на туристическия 
сезон (април - октомври). Внушителната аристокра-
тична резиденция, построена около пет вътрешни 
двора, включва 40 богато декорирани ренесансови 
и барокови сгради и дворци. В петия двор на замъ-
ка, до който се достига по триетажен сводест покрит 
мост, лежащ върху масивни каменни колони, се на-
мира една от най-популярните исторически сгради 
тук, а именно - бароковият театър. 

Бидейки един от най-добре запазените барокови 

театри в Европа, той е съхранил не само оригинал-
ните сграда, зала, оркестрина и сцена, но също и 
кулиси, сценична техника, либрета, костюми и много 
други. Понастоящем тук театрални постановки има 
само три пъти в годината, като само една от тях е 
отворена за широката публика. 

Бароковата градина на замъка, разположена на 
четири нива, е с правоъгълна форма и с размери 
750 м на 150 м. Сред живите лабиринти от зеленина 
и красиво оформените цветни градини ще видите и 
известния каскаден фонтан,  украсен със скулптури 
на водни божества и каменни алегории на четирите 
сезона. В средата на парка се намира красивият, бо-
гато декориран летен дворец „Bellarie“ – най-стара-
та лятна резиденция в Централна Европа, а точно 
срещу него - летният амфитеатър с въртяща се ау-
дитория. Въпреки съществуващия дебат дали този 
модерен театър (построен в средата на миналия 
век) има място в дворцовите градини, той безспорно 
предлага едно особено емоционално преживяване 
на над 55 хиляди зрители, които го посещават между 
юни и септември всяка година. Въртящата се в двете 
посоки аудитория превръща цялото заобикалящо я 
парково пространство в сцена и позволява на зри-
телите да се потопят в неповторимата атмосфера, 
която създава комбинацията от театрално изкуство, 
безупречна природа и сцена без граници. 

Църквата „Св. Вит“
Тази внушителна готическа църква е построена 

от семейство Рожмберк през XV век. Фасадата й е 
изпъстрена с красиви ажурни и напречни сводове, 
наред с ефектни поддържащи каменни колони. Ин-
териорът включва основен бароков олтар, малък 
бароков и голям неоготически орган, както и бароков 
параклис на свети Йоан Непомуцки.

Площад „Сворности“
Правоъгълният градски площад на Чешки 

ÁÀÐÎÊÎÂÀÒÀ ÃÐÀÄÈÍÀ

ÖÚÐÊÂÀÒÀ “ÑÂ. ÂÈÒ”
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Крумлов е вероятно най-добрата начална точка за 
разходка из града. Сградите около него впечатляват 
с разноцветните си, идеално поддържани фасади и 
портали, скрити зад  красиви аркади. Тук се нами-
ра ренесансовата сграда на Градския съвет, създа-
дена през 1580 г. от обединението на две отделни 
постройки. Но най-артистичната атракция на площа-
да е монументът в централната му част, включващ 
статуя на Дева Мария и осемте светци, патрони на 
града. Бароковият паметник, създаден между 1714 
и 1716 г., е дело на пражкия скулптор Матей Вацлав 
Йецкел. Прилежащият към него фонтан е построен 
в средата на XIX в., за да замени разрушения му ре-
несансов предшественик, красил градския площад в 
миналото. 

Ìóçåè
С множеството си музеи и галерии, Чешки Крумлов 

е извоювал репутацията си на културен център и 
ежегодно бива домакин на стотици културни съби-
тия. Градчето предлага огромно разнообразие от му-
зеи за всеки вкус и интереси.

Музей на изтезанията 
В средновековните мазета на сградата на общи-

ната, разположена на централния площад в града, 
се намира наскоро създаденият „Музей на изтеза-
нията“. В това напълно автентично пространство 
посетителите могат да се потопят в суровите време-
на на Средновековието, когато телесното наказание 
достига най-ужасяващите си форми и когато биват 
разработени най-жестоките методи и инструменти 
за мъчение. На площ от 400 кв.м са изложени над 
100 средновековни съоръжения за изтезания, част 
от които представени чрез восъчни фигури. Тук мо-
жете да наблюдавате и два силно въздействащи ау-
дио-визуални ефекта, демонстриращи изгаряне на 

вещица и екзекуция с меч.

Регионален исторически музей 
Историческият музей, разположен в непосред-

ствена близост до площада, е дом на богата ко-
лекция от исторически артефакти, археологически 
находки, картини, скулптури и книги. Тук можете да 
видите картографска експозиция, проследяваща 
развитието на града от праисторическия период до 
края на XIX век.

Приказният музей (Музеят на марионетките)
В историческата сграда, помещавала някога църк-

вата „Св. Йощ“, днес са изложени стари марионетки 
от колекцията на Националния куклен театър и ре-

плики на кукли от фонда на бароковия театър в гра-
да, а арт магазинът към музея предлага широка гама 
от ръчно изработени кукли от съвременни чешки 
майстори. В Приказния музей целогодишно се про-
веждат редица събития за деца и възрастни.

Музеят на архитектурата и занаятите 
Музеят на архитектурата и занаятите предлага ин-

тересен поглед върху развитието на архитектурата 
на града, чрез експозиция на реални артефакти от 
целия район. 

Музеят на восъчните фигури
Реновираната ренесансова сграда на музея раз-

полага с повече от 600 кв. м изложбена площ и фи-
гури на известни личности от чешката и световната 
история. В луксозните зали посетителите могат да 
срещнат императорите Чарлз IV и Рудолф II, както 
и императрица Мария Тереза и да видят восъчни 
макети на ателиетата на алхимици и магьосници. В 
голямата зала са изложени фигурите на множество 
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исторически персони от близкото минало, сред които 
Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Алберт Айнщайн, Ва-
цлав Хавел, Антонин Дворжак, Тина Търнър и Май-
къл Джексън. 

Çàáàâëåíèÿ
Освен богата история и забележителна архитекту-

ра, Чешки Крумлов предлага и много други начини 
за забавление и отмора. Туристическият сезон тук 
започва през май и осигурява на гостите на града 
разнообразие от музикални, арт и кинофестивали, 
театрални постановки, концерти и събития за деца 
през целия сезон. 

Ако искате да се разходите из града, но не искате 
да правите изморителни преходи, можете да наеме-
те сегуей заедно с гид. Ако сте любител на природа-
та, можете да се разходите пеша или с велосипед из 
гората Бланском, разположена на юг от града, или 
на север в планината Шумава, обявена от ЮНЕСКО 
за биосферен ре-
зерват.  Ако сте по-
читател на водните 
забавления, река 
Вълтава и живопис-
ните извивки, които 
прави около град-
чето, предлага ин-
тригуващи възмож-
ности за дневни и 
нощни разходки с 
лодка и рафтинг - 
причина много от 
мултинационални-
те компании, бази-
рани в Прага, да 
организират свои-
те тийм билдинги 
именно тук. 

Други места, които няма да съжалявате, ако посе-
тите, са: 400-годишната пивоварна „Егенберг“, аква-
риумът, мината за добив на графит, солната пещера 
и огледалният лабиринт, включващ повече огледала 
от всяка друга подобна атракция в Европа. 

Çàâåäåíèÿ
Чешки Крумлов изобилства от ресторанти и кафе-

нета, пръснати по брега на реката, по тесните кал-
дъръмени улички и в повечето от хотелите. Където и 
да изберете да похапнете, няма да останете разоча-
ровани, особено ако поръчате джолан, ребърца или 
мешана скара и ги консумирате в комбинация с чаша 
студена местна бира и в добра компания. 

Ваканцията в Чешки Крумлов е като пътуване във 
времето и същевременно скок в абсолютното без-
времие... Тук няма нищо, което да създава напреже-
ние, но има всичко, което да ви кара да почувства-
те и преживеете това място с всичките си сетива. 

Приказно красив и 
нереално спокоен, 
Чешки Крумлов нес-
лучайно се счита за 
една от най-роман-
тичните дестинации 
в Чехия. Така че не 
се колебайте, а по-
канете любим човек, 
наемете стая в малък 
уютен хотел, поръ-
чайте чаша ароматен 
ментов чай на тераса 
с изглед към мина-
лото и се потопете в 
прегръдката на това 
приказно място и не-
говото романтично 
безвремие. È
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