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 ÇÀ ÄÚÐÆÀÒ ÌËÀÄÈÒÅ ÕÎÐÀ 
 Â ÁÚËÃÀÐÈß
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82 ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈÍÃ ÈËÈ ÁÈÇÍÅÑ 
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148 ÓÈÑÊÈ ÅÌÎÖÈß Â ÑÎÔÈß 
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ÍÅÂÅÍÀ ÌÈÐ×ÅÂÀ, ãëàâåí ðåäàêòîð

Уважаеми читатели,
Декември е месецът на равно-

сметките - краят, но и предве-
стникът на новото начало. Сега 
оценяваме работата си за изми-
наващата година и правим стра-
тегия за предстоящите предиз-
викателства. По традиция в края 
на ноември сп. „Икономика“ връчва 
наградите си „Мистър и Мисис 
Икономика“. Тази година за първи 
път организатор на събитието бе 
и най-голямата работодателска 
организация – Конфедерацията на 
работодателите и индустриал-
ците в България (КРИБ). 13 мени-
джъри и предприемачи получиха 
отличия за постиженията си през 
годината. Те споделиха своите 
формули за успех и визия за иконо-
мическо развитие на страната. 

Специално интервю с вицепре-
миера Калфин сме посветили на 
социалната реформа. Двама по-
сланици гостуват на списанието. 
Уроците на изтичащата 2015 г. 
споделят и още водещи мениджъ-
ри, специалисти в корпоративните 
комуникации, човешките ресурси, 
предприемачеството. Страниците 
ни разказват още много увлекател-
ни и емблематични бизнес истории.

Ïðèÿòíî ÷åòåíå!

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎ

Ñïèñàíèå “Èêîíîìèêà”. Ñîôèÿ 1111, æê. “ßâîðîâ”, áë. 73, åò. 6, àï. 11
Òåëåôîíè: (02) 852 9696; (02) 852 9699; e-mail: office@economic.bg
Èçäàòåë “Ìåäèÿ Èêîíîìèêà Áúëãàðèÿ”; Èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð: Áîÿí Òîìîâ; Ãëàâåí ðåäàêòîð: Íåâåíà Ìèð÷åâà; 
Ñ÷åòîâîäñòâî: Ñîôèÿ Ñòðåëêîâà; Ðåêëàìà è Ìàðêåòèíã: Êàòåðèíà Èëèåâà, Êàëèí Êîíñòàíòèíîâ 
reklama@economymagazine.bg 
Ðåäàêòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà; Àâòîðè: Àëåêñàíäðà Ñîòèðîâà, Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ, Áîæèäàðà Èâàíîâà, 
Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, Èâàéëà Ðàäåíêîâà, Èëèÿ Ëàçàðîâ, Ëþäìèë Çàõàðèåâ, Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà, 
Ïðåñëàâà Ãåîðãèåâà, Äèçàéí: Àíòîí Êîâà÷åâ; Ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ; Ôîòî êîðèöà: Àëåêñàíäúð Íèøêîâ
Ïå÷àò: Àëèàíñ ïðèíò; Ðàçïðîñòðàíåíèå: “Ìåäèÿ Èêîíîìèêà Áúëãàðèÿ”

130

154

ÍÀÃÐÀÄÈ È 

ÐÀÂÍÎÑÌÅÒÊÀ
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Р есторант „Есте“ получи 
Златна звезда за качест-
во от международната ор-
ганизация BID (Business 
Initiative Directions). От-

личието бе връчено на специал-
на церемония в Париж. 

„Това ни дава още повече стимул 

да работим качествено и с огромно 
желание за вас, нашите клиенти!“, 
споделиха от екипа. 

Гурме ресторантът е изграден в 
барокова атмосфера в стил „Луи XIV“. 
Той разполага с голям салон и краси-
ва градина. За свои специални гости 
„Есте“ осигурява и ВИП маса. 

В менюто си ресторантът зала-
га на новаторския подход и смелите 
комбинации. 

В същото време очертава като прио-
ритет здравословния начин на приготвя-
не на храната. Винената листа предлага 
над 100 различни вида вино, подбрани 
от цял свят.   

РЕСТОРАНТ 
„ЕСТЕ“ С НАГРАДА 
ЗА КАЧЕСТВО

Ãðàíòîâå äî 5000 ëâ. çà 
ìàëêè íàñåëåíè ìåñòà

Îòëè÷èõà íàé-äîáðèòå áúëãàðñêè ôèðìè 

Балкан“ АД, „Велдим-1“ 
ООД, „Доместина“ ООД и 
„Индустриални батерии“ 
ЕООД са най-добрите 
фирми на България през 

2015 г. Това обявиха организаторите 
на конкурса „Най-добра българска 
фирма“ - Fibank (Първа инвести-
ционна банка).

В категория „Средна и голяма 
фирма“ спечели производителят 
на метални изделия и тръбни и те-
лени конструкции - „Балкан“ АД. В 
категорията „Микро и малка фир-
ма“ като победител беше отличена 
„Велдим-1“ ООД с три направления 
дейности: системи за сигурност, 
електроинсталации и климатични 
системи. Онлайн порталът за нае-
мане на домашни помощници „До-
местина“ стана първи в категорията 

„Стартиращ бизнес“.  Посетителите 
на сайта www.naidobrafi rma.bg опре-
делиха приза в категорията „Награ-
да на публиката“, който тази година 
отиде при „Индустриални батерии“ 
ЕООД – производител и търговец на 
акумулаторни батерии от Търгови-
ще. 

В новата категория „Проектно 
финансиране за бизнес таланти“ 
на първо място бе отличен Геор-
ги Халачев с проект за софтуерна 
система за управление на бизнес 
и жилищни имоти. Втори е Живко 
Стоянов с идея за  производство на 
автомати за рециклиране на най-
лонови бутилки, а трети – Мария 
Подобедова, чиято бизнес идея е 
свързана с внос и търговия с ръчно 
рисувани по идея на клиента испан-
ски еспадрили.   

Нова възможност за финанси-
ране на обществено значими 
проекти за развитие на реги-
оните в България започва от 
днес. VIVACOM Регионален 

грант стартира за първа година и е на-
сочен изцяло в подкрепа на малките на-
селени места и общности. Фондът е на 
обща стойност 50 000 лева, като всеки 
проект кандидатства за финансиране 
до 5000 лева. Концепции ще се прием-
ат до 20 декември 2015 г. През месец 
март 2016 г. ще бъдат обявени пече-
лившите проекти. Повече информация 
за кандидатстване може да откриете на 
www.vivacomfund.bg.   
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ДА ПЕЧЕЛИШ
ОТ ПАРИТЕ СИ

ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈÒÅ ÇÀÃÓÁÈÕÀ ÀÏÅÒÈÒ ÇÀ ÄÚËÚÃ ÏÅÐÈÎÄ 
ÎÒ ÂÐÅÌÅ È ÒÎÂÀ Å ÑÏÈÐÀ×ÊÀ ÇÀ ÐÀÑÒÅÆÀ. ÏÀÐÈ 
ÈÌÀ, ÍÎ ÒÅ ÄÐÅÌßÒ Â ÁÀÍÊÈÒÅ È ÏÐÈ ÍÅÇÍÀ×ÈÒÅËÍÈÒÅ 
ËÈÕÂÈ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ ÍÎÑßÒ ÄÎÕÎÄÍÎÑÒ. ÄÀËÈ ÏÚÊ 
ÒÎÂÀ ÍÅ Å ÄÎÁÐÈßÒ ÌÎÌÅÍÒ ÇÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ?
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àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Ако искате вашите пари да ви правят по-
богати, трябва да ги накарате да работят 
по най-оптималния начин. Но как? Всич-
ки, които разбират от инвестиции, преду-
преждават, че при инвестиране това, кое-

то носи спокойствие, рядко е печелившо. За да се 
реализират по-значителни печалби, трябва да се 
излезе от зоната на комфорт. Но от време на време 
пазарите правят нещо, което спира дъха, така че 
сигурни залози в света на инвестициите няма.

Известният американски финансов консултант 
Дейв Рамзи има философия, според която финан-
совото спокойствие не се състои в придобиването 
на неща. То е да се научим да живеем с по-малко, 
отколкото изкарваме, за да можем да даряваме 
пари и да имаме пари за инвестиране. Според него 
не може да спечелим, ако не направим това. 

Умението да чакаш е ключов момент при всеки 
инвеститор, но обикновено опитът се явява най-
добрият учител. Така например първите акции в 
живота си Уорън Бъфет купил на единайсетгодиш-
на възраст. Купил три акции на петролната компа-
ния „Сити Сървисиз“ по 38 долара, които паднали 
до 27 долара. Той издържал и след възстановява-
нето ги продал по 40 долара. Малко след това те 
скочили до 200 долара едната и той научил своя 
първи урок в инвестирането – търпение. До-брите 
неща се случват на този, който изчаква – ако, раз-
бира се, е направил точния избор.

Затова и нобелистът за икономика Пол Самю-
елсън уверява, че инвестирането трябва да е по-
скоро като наблюдение на боя, която изсъхва, или 
на трева, която расте. Ако искате тръпка, вземете 
малко пари и идете до Лас Вегас. Е, за някои инве-
стирането във високотехнологични компании носи 
почти същата тръпка. 

За онези, които имат горчив опит с вложенията 
си, е добре да не забравят, че четирите най-опасни 
думи в инвестирането са: „Този път е различно.“ 

Казват, че инвестициите в знание се отплащат с 
най-високата лихва, че когато инвестирате в себе 
си, вашата кариера е двигателят на вашето богат-
ство. 

Робърт Кийосаки има своя гледна точка към 
парите и инвестициите: Въпросът не е колко пари 
правиш, а колко от тях запазваш, колко добре ра-
ботят те за теб и за колко поколения ги задържаш. 

От инвестиции може да се печели много, но и 
да се загуби всичко. За съвет потърсихме някол-
ко опитни специалисти. Но предупреждаваме, че 
този материал не е препоръка за инвестиционно 
решение.   
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Г-н Цачев, какво е необходимо да 
имат предвид индивидуалните 
и корпоративните инвеститори, 
които биха желали успешно да 
инвестират свой свободен фи-

нансов ресурс?
- Инвестиция не означава поредица от 

нерешими проблеми. Вярно е, че парите ра-
ботят на много динамичен и дори на труден 
за прогнозиране пазар. По-високият риск 
носи и по-висок доход, но трябва да се има 
предвид по-дълъг период за инвестицията. 
Историята ни показва много моменти на па-
ника и еуфория както на развитите пазари, 
така и на нашата „млада“ борса. Инвестито-
рът трябва да си поставя реалистични цели, 
да има реалистични очаквания за доходност 
и да е наясно какъв риск е готов да поеме. 
А самата първа стъпка е да се купят позна-
ти имена – водещи световни компании като 
Apple, стабилни индустрии като фармацията 
и силни марки на нашия пазар като „Спиди“.

- Какви „златни“ правила на инвести-
тора имате на базата на богатия си опит?

- Правилата не са трудни за използване 
и спазване. При рисковите инвестиции на 
първо място е необходимо да се балансира 
между страха от загуби и желанието да се 
постига по-висока печалба. Важно е да се 
знае, че на финансовите пазари има както 
ръстове, така и спадове. Така инвеститорът 
няма да се откаже при първия пазарен спад 
и да продава на най-ниските нива на цените.  
Затова когато инвеститорите решат да ин-
вестират в акции например, трябва да избе-
рат според целите, които си поставят, дали 
ще бъдат дългосрочни инвеститори, или ще 
са настроени спекулантно. Важно правило 
при инвестициите е да не се концентрира 
рискът в една позиция или финансов инстру-
мент. Ако всички спестявания са инвестира-
ни в една акция, рискът от провал е голям, 
дори и да няма сътресения на финансови-
те пазари. Затова при един инвестиционен 
портфейл трябва да има диверсификация – 
да се правят вложения в няколко компании, 
сектори или в няколко различни финансови 
инструмента. Когато инвеститорите нямат 
достатъчно знания и опит, най-добре е да по-
търсят съветите на специалисти, а не да се 

вслушват в слухове или в непрофесионални 
мнения. Да се инвестира е процес на обуче-
ние и работа с много информация. 

- В какво според вас си струва да се 
инвестира в този момент?

 - В момента отдавам предимство на ин-
вестициите в акции, включително и на бъл-
гарската борса. Причината е растежът на 
икономиките в Европа и стимулите на Евро-
пейската централна банка. Поевтиняването 
на еврото е силен двигател за растеж при 
европейските индустриални компании, как-
то и при българските дружества, които имат 
пазар в ЕС. Плащането на редовен диви-
дент е не само възможност за допълнителна 
доходност, но и знак за стабилна компания. 
По отношение на секторите се открояват ня-
колко интересни тенденции. Търсенето на 
потребителски стоки, особено в САЩ и Ев-
ропа, е силно и ще продължи да бъде дви-
гател на икономическия растеж. Така че ин-
вестициите в акции на компании от сектора 
на потребителските стоки, или съответните 
борсово търгувани фондове, би трябвало да 
се представят добре през следващите годи-
ни. В момента най-губещи са компаниите от 
добива на суровини, така че техните цени са 
на ниски нива и атрактивни за покупка.  Те 
може да се добавят постепенно в инвести-
ционния портфейл в очакване на засилва-
не на глобалния растеж през следващите 
няколко години. Банковите акции също са 
възможност за по-дългосрочна инвестиция, 
която разчита на преструктурирането и оз-
дравяването на сектора. Разбира се, за да 
се изберат конкретните инвестиции, реше-
нието трябва да се базира на подробен ана-
лиз. 

- Кои инвестиции имат кратък хори-
зонт на възвръщаемост и кои изискват 
по-голямо търпение от инвеститора?

- Хоризонтът на инвестицията е именно 
нейната цел. Ако искате да натрупвате до-
ход върху спестяванията, който да може да 
покрие инфлацията и да увеличи сумата 
така, че да е по-голяма след много години, 
тогава е добре да инвестирате дългосрочно 
в по-рискови варианти. Например фондови-
те пазари средногодишно носят по 8-10%. 

Öâåòîñëàâ Öà÷åâ 
å ãëàâåí èíâåñòè-
öèîíåí êîíñóëòàíò 
â ÅËÀÍÀ Òðåéäè-
íã ñ ôîêóñ âúðõó 
èêîíîìè÷åñêè è 
ôèíàíñîâè ïðîãíî-
çè, èíâåñòèöèîííè 
êîíñóëòàöèè è îáó-
÷åíèå. Â ïîñëåäíèòå 
10 ãîäèíè Öà÷åâ 
ðúêîâîäåøå àíà-
ëèçàòîðñêèÿ îòäåë 
íà èíâåñòèöèîííèÿ 
ïîñðåäíèê.

Ïàðèòå ðàáîòÿò íà 
äèíàìè÷åí è òðóäåí çà 
ïðîãíîçèðàíå ïàçàð

Öâåòîñëàâ Öà÷åâ: 
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Не е необходимо човек сам да следи ин-
вестиция в рискови активи.  Може да вло-
жи пари във взаимни фондове, които са с 
балансиран или висок риск, и да получа-
ва пасивен доход. Има вариант също да 
довери спестяванията си на инвестицио-
нен мениджър, който да му управлява 
портфейла. Не бива да говорим толкова 
за търпение, колкото за правилно опре-
делени очаквания и съобразени с тях ин-
вестиции. Ако човек няма поносимост към 
поемане на риск, най-добре е да заложи 
на гарантираните вложения в банкови де-
позити и да не очаква по-висока доходност 
от 1.5% годишно. Като алтернатива има и 
ниско рискови взаимни фондове, които на 
този етап показват доходност от 2-3%. В 
ниско рисковия клас са също държавните 
облигации, където е възможна доходност 
сега в диапазон 2-5%.  В рискови активи 
може да се инвестира и с по-краткосро-
чен хоризонт, на базата на определена 
стратегия. Например, ако се купят акции 
на петролна компания сега, докато са на 
ниски ценови нива заради евтината суро-
вина,  и съответно се разчита на покачва-
нето на цената на петрола, тогава това е 
инвестиция с хоризонт от поне три години. 
Възможно е да се разчита на покачване на 
цената на една акция заради позитивни 
корпоративни новини за нов продукт, и то-
гава хоризонтът да бъде дори за няколко 
месеца. Такава стратегия обаче се прави 
на базата на анализи и познаване на ком-
паниите и сектора.  

- На кои инвестиции категорично каз-
вате „Не“?

- Първият такъв пример за мен е бит-
койн. От една страна, не е ясно дали няма 
да бъдат наложени много строги ограниче-
ния, които на практика да сложат край на 
този инструмент. А от друга, инвеститори-

те в биткойн разчитат само на това да има 
някой, който да ги купи на по-висока цена. 
Въобще не е ясно каква е стойността му. 
Именно такъв тип инвестиции трябва да 
се избягват, защото загубите при тях може 
да бъдат невъзвратими, а не временни 
като пазарните корекции. 

- Кои инвестиции в момента са „че-
решката на тортата“ и кои са „гнилите 
ябълки“?

- Всяка инвестиция, която носи печал-
ба за инвеститора, е добра. Инвестициите 
не трябва да се определят като добри или 
лоши в някакъв момент от времето.  Прос-
то трябва да се подбере подходящата за 
целта на инвеститора. За да получите до-
ход от един актив след време, трябва да 
го купите на ниска цена. Така че може да 
се говори за това кои активи в момента са 
на ниски цени и евентуално биха донесли 
доход след време. През 2015 г. петролът  и 
златото държат ниски нива, ето защо това 
е подходящ етап за инвестиране  в инстру-
менти, свързани с тях. Според мен акци-
ите са инвестиции, които винаги са пред-
почитани. Защото компаниите създават 
стойност за акционерите си, инвестират в 
разрастване на дейността си и в подобря-
ване на ефективността си. 

- Кой според вас е най-разумният на-
чин с минимум усилия и премерен риск 
да печелим от парите, които сме натру-
пали? 

- Минималните усилия означават някой 
друг да върши тази работа. Най-добър 
вариант е спестяванията да бъдат упра-
влявани от специалисти, но задължител-
но според подходящия рисков профил на 
инвеститора. Това значи вложения във 
взаимни фондове или ползване на дове-
рително управление.   

ÏÐÈ ÅÄÈÍ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÅÍ 
ÏÎÐÒÔÅÉË 
ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÈÌÀ 
ÄÈÂÅÐÑÈÔÈÊÀÖÈß  
È ÂËÎÆÅÍÈßÒÀ ÄÀ 
ÑÀ Â ÐÀÇËÈ×ÍÈ 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ
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Г -н Иванов, защо си струва да се 
инвестира в реален бизнес?

- По няколко причини. Пър-
во, различните реални бизнеси 
дават възможност за по-добра 

възвръщаемост на вложението. Същевре-
менно това осигурява диверсификация за 
инвестираните средства. Сред набора от 
финансови инструменти  са фондовата 
борса, депозити, недвижими имоти. Може 
би те предлагат по-ниска възвръщаемост 
от реалния бизнес. А освен всичко това е 
и по-интересна инвестиция. Може да из-
береш бизнес, който ти харесва, екип, на 
който да се довериш, да инвестираш в ус-
пешна компания – тази възможност носи 
приятни емоции.

- Какъв е минималният праг за по-
добна инвестиция, която може да се 
направи и чрез фонд като BlackPeak 
Capital?

- Фондовете са най-различни. Има таки-
ва, които инвестират в стартиращ бизнес. 
Има ангелски инвестиции, които може да 
вложат 10 хил. евро например в компания, 
която е в начален стадий. При нас мини-
малната сума за частен коинвеститор е 
500 хил. евро.

- Какви са гаранциите за коинвести-
тора?

- Няма гаранции, това е рискова ин-
вестиция. Затова процесът по избор на 
предприятие е доста детайлен – гледа се 
компанията, индустрията, хората, прави 
се внимателен дю дилиджънс, договори-
те се прецизират. Инвестицията в реален 
бизнес не е като да си купиш акции от бор-
сата, които бързо може да продадеш. Тук 
се иска доста повече предварителна рабо-
та, а инвестицията е с хоризонт от 5 до 7 
години и от нея не се излиза бързо.

- Тази инвестиция за какъв профил 
хора е подходяща?

- Ако погледнем профила на нашите 
коинвеститори, това са хора със собствен 
бизнес. Те са много успешни предприемачи 
и имат свободен ресурс, които може да ин-
вестират. Наясно са с предизвикателства-

та и с възможностите и за тях такъв род 
инвестиция е интересна. Някои познават 
определени сектори, други държат на кон-
кретна индустрия  и са готови да инвести-
рат в компании, които се представят добре.

- Към какви компании се насочвате, 
за да минимизирате риска от инвести-
цията?

- Най-важни са хората, които управля-

Ðîñåí Èâàíîâ å 
óïðàâëÿâàù ïàðò-
íüîðèòå â BlackPeak 
Capital, êîèíâåñ-
òèöèîíåí ôîíä çà 
äÿëîâî è ìåöàíèí 
ôèíàíñèðàíå. Ïðå-
äè òîâà òîé çàåìà 
ñúùàòà äëúæíîñò 
â Entrea Capital, à 
ïî-ðàíî ðàáîòè â 
McKinsey & Co. â Íþ 
Äæúðñè / Íþ Éîðê, 
êúäåòî ñå ôîêóñè-
ðà âúðõó êîìïàíèè 
çà  ïîòðåáèòåëñêè 
ñòîêè, èíäóñòðèàëíè 
êîìïàíèè è ÷àñòíè 
äÿëîâè èíâåñòèöèè. 
Ðàáîòèë å êàòî èí-
âåñòèöèîíåí ñúòðóä-
íèê â ÅÁÂÐ â Ëîíäîí, 
êúäåòî å îòãîâàðÿë 
çà ñòðóêòóðèðàíåòî 
íà äúëãîâè è äÿëîâè 
èíâåñòèöèè â öÿëà 
Èçòî÷íà Åâðîïà. 

Çà ïðåäïðèåìà÷èòå 
íàé-èíòåðåñíî å äà 
çàëîæàò íà ðàáîòåù áèçíåñ

Ðîñåí Èâàíîâ:
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ÏÐÈßÒÍÈ 
ÅÌÎÖÈÈ ÍÎÑÈ 
ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÒÀ 
ÄÀ ÈÇÁÅÐÅØ 
ÓÑÏÅØÍÀ 
ÊÎÌÏÀÍÈß Â 
ÑÅÊÒÎÐ, ÊÎÉÒÎ 
ÒÈ ÕÀÐÅÑÂÀ, 
ÊÀÊÒÎ È ÅÊÈÏ, 
ÍÀ ÊÎÉÒÎ ÄÀ ÑÅ 
ÄÎÂÅÐÈØ 

ват даден бизнес. Те трябва да са до-
казани професионалисти, да имат дос-
татъчно опит и да се ползват с добра 
репутация. Гледаме компанията от всеки 
аспект – продуктите, клиентите, устойчи-
востта на нейното развитие. Избираме 
добре развити малки и средни предприя-
тия с оборот между 1 и 30 млн. евро. Не 
работим със стартъпи, където рискът е 
много по-голям. 

-  Какви са вашите аргументи за ин-
вестиция в работещ бизнес?

- Има компании, които дори в лоши 
времена се представят добре. Въпросът 
е да намериш точните фирми, в които да 
вложиш средства. Погледнато на макро-
ниво, сега се забелязва подем в икономи-
ката в Европа, в Америка и в България. 
Затова моментът за подобна инвестиция 
е правилен.   
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Г-н Вълков, в България в послед-
но време се наблюдава слаба ин-
вестиционната активност. Има ли 
начин тя да се стимулира?

- Държавата не бива да пречи, а 
да създава подходящи условия за инвести-
ции, подобрявайки бизнес климата в страна-
та. Големият проблем е, че чуждестранните 
инвеститори вече ни избягват. Така Бълга-
рия става все по-зависима от европейските 
фондове.

- В какво препоръчвате да се инвести-
ра?

- На фондовата борса може да се търсят 
инвестиции в български експортно ориенти-
рани компании, които имат сериозни прихо-
ди, не разчитат само на вътрешния пазар 
и на субсидиите като основен инструмент 
за развитие на своята дейност. Има такива 
компании. Инвестирането в тях е дългосроч-
на инвестиция, която след време ще се из-
плати.

- Това опира до доверие в БФБ и в 
българския бизнес…

- Така е, но има български компании, 
които спазват принципите на доброто кор-
поративно управление, те са с експортна 
насоченост, което показва, че се ползват с 
доверието на своите чуждестранни партньо-
ри. На тях може да се заложи.

- Какво да направят индивидуалните 
вложители, които нямат нужната компе-
тентност, за да инвестират самостоятел-
но?

- Съветът ми е задължително да правят 
диверсификация на своите спестявания. 
Практиката показва, че 100% депозити не 
е правилното решение. Добре е да се тър-
сят алтернативи – други класове активи, в 
това число недвижими имоти и финансови 
инструменти като акции. Инвестирането в 
акции изисква доста знания и време. Съвет-
вам хората, които нямат опит, да се обърнат 
към финансови консултанти, които да им по-
могнат да изградят портфолио, съобразено 
с техния рисков профил.

- А корпоративните инвеститори в как-

во да насочат своя свободен финансов 
ресурс?

- Някои са направили свой инвестицио-
нен план. Други имат стабилни финансови 
възможности, а не планират инвестиции. Те 
трябва да се замислят как свободният ре-
сурс да носи допълнителна доходност. Моят 
съвет е да се обърнат към финансов консул-
тант, за да им бъде съставено портфолио, 
което може да включва корпоративни обли-
гации, ДЦК, акции. 

- Как обаче да изберем надежден фи-
нансов консултант, защото рискът остава 
за инвеститора?

- Вече се появиха и чуждестранни кон-
султанти. Изборът е голям. Зад всеки стои 
някаква история и тя заедно с опита е от 
значение при избора на специалист, на ко-
гото да се доверим.

- В какво инвестира „Конкорд Асет Ме-
ниджмънт“ АД?

- Управляваме девет взаимни фонда и 
по-рисковите ни инвестиции са в акции на 
компании, търгувани по цял свят, включи-
телно и в България.

- Лично вие в какво инвестирате?
- Над 50% от моите спестявания са в по-

рискови инструменти, най-вече в акции на 
българския капиталов пазар и в чужбина. 
Другото е в недвижими имоти и депозити.

- Кой сега е подходящият тренд?
- Българският пазар изглежда интересен, 

европейският – също. В това число и Гер-
мания, където сътресения и скандали нама-
лиха цените на някои акции и ги направиха 
интересни за инвестиране.

- Препоръчвате да търсим подценени 
активи, или да уловим тренд, който вече 
върви нагоре?

- Стратегиите за инвестиране са различ-
ни. Трендовете са до време. Не всеки умее 
да улови точния момент. Аз съм привърже-
ник не толкова на хващането на тренда, кол-
кото на търсенето на подценени активи.

- Рисково ли е сега да се инвестира в 

Íå âëàãàéòå 
âñè÷êî 
â äåïîçèòè

Ä-ð Ïåòêî Âúëêîâ:

Ä-ð Ïåòêî Âúëêîâ 
å èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð è ãëàâåí 
ïîðòôîëèî ìåíèäæúð 
íà “Êîíêîðä Àñåò 
Ìåíèäæìúíò” ÀÄ - 
äðóæåñòâî, êîåòî 
óïðàâëÿâà äåâåò 
âçàèìíè ôîíäà è 
ïðåäîñòàâÿ óñëóãè ïî 
äîâåðèòåëíî óïðà-
âëåíèå. Òîé èìà íàä 
äåñåò ãîäèíè îïèò íà 
êàïèòàëîâèòå ïàçàðè, 
âêëþ÷èòåëíî êàòî ôè-
íàíñîâ àíàëèçàòîð, 
áðîêåð íà öåííè 
êíèæà è èíâåñòèöèî-
íåí êîíñóëòàíò. Äîê-
òîð å ïî èêîíîìèêà 
è å ïðåïîäàâàòåë â 
ÓÍÑÑ êúì êàòåäðà 
ÌÈÎ è áèçíåñ.
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суровини?
- Виждаме, че инвестициите в суровини 

през последните две-три години са губещи. 
Това донякъде е свързано с поскъпването 
на американския долар и стремежа на Фе-
дералния резерв да повиши лихвите, което 
тласка суровините към спад. Така евенту-
алното повишение на лихвите в САЩ в 
близките месеци може да окаже допълни-
телен негативен тласък върху тренда на 
суровините.

- Не беше далеч времето, когато има-
ше „треска за злато“. Някои уверяваха, 
че това е най-добрата инвестиция…

- Никога не съм вярвал в подобно нещо. 
Когато в края на 2008 г. започна кризата, 
като възможно решение за икономиките по 
света беше сочено повишаването на ин-
флацията, за да може чрез нея да се нама-
ли общото дългово бреме. Тогава златото 
изпъкна като основен инструмент за запаз-
ване на покупателна способност, който се 
представя положително в условията на ин-
флация и на инфлационни очаквания. Ин-
флацията не се появи, инфлационните оч-
аквания изчезнаха и цената на златото се 
срути. В момента световните икономики са 
в стремеж да преодолеят дефлационните 
очаквания, а дефлацията е най-големият 
противник на златото. Когато съществуват 
дефлационни процеси, това може да е до-
бър момент за вложения в злато като кон-
трираща стратегия. Тези инвестиции носят 
известни рискове и в това се убедиха ин-
веститорите през последните 4-5 години.

- Какво е предимството да се инвес-
тира във взаимни фондове?

- Вместо да се инвестира директно в 
акции на определени компании, което е 
трудоемко и ресурсоемко, може да се ку-
пят дялове във взаимен фонд, който ин-
вестира в акции. Всички, които инвестират 
в България, са зависими от условията на 
българския капиталов пазар, а тези, които 
инвестират в чужбина – от чуждестранните 
пазари. При нас 60% от инвестициите са 
фокусирани в България, имаме също се-
кторен и регионален фонд. Диверсифика-
цията помага при лошо стечение на обсто-
ятелствата загубите да са ограничени, но 
ако определен сектор се представи добре, 
тя пречи да се реализира доходността от 
точно този сектор. Същото е, когато опре-
делен регион се развива добре. Тогава пак 
няма да хванете максимума от положител-
ното движение там.

- Колко ликвидни са вложенията във 
взаимен фонд?

- В трудните години от 2008 г. насам вза-
имните фондове у нас имат добра ликвид-
ност.

- Към какви правила да се придържат 
инвеститорите?

- Основно правило е всеки да инвести-
ра такава сума, че дори и при най-черния 
сценарий да може да си позволи загуба-
та. Първо да се прави внимателен анализ 
на това в какво да се инвестира и кой да 
прави инвестицията. Не съветвам да се 
ползват заемни средства, за да се влагат 
във финансови инструменти. Това може 
да е печелившо в определени периоди, но 
може да е много опасно при неблагоприят-
но развитие. 

ÇËÀÒÎÒÎ ÎÁÈ×À 
ÈÍÔËÀÖÈßÒÀ, À 
ÄÅÔËÀÖÈßÒÀ Å 
ÍÀÉ-ÃÎËÅÌÈßÒ 
ÌÓ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊ
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Г-н Павлов, какъв е първият 
съвет, който ще дадете на 
всеки, който сега би желал да 
инвестира в недвижимост?

- Да премисли и проучи вни-
мателно целия процес. Има смисъл от 
подобна инвестиция, когато тя е за про-
дукт с високо качество. Покупката на 
какъв да е имот  може да няма очаква-
ната възвръщаемост. Изберете жилище, 
което да може да има широка приложи-
мост, т.е. самите вие да сте готови да 
живеете в него и същевременно да носи 
добра доходност от наем. От съществе-

но значение е и бъдещата перспектива на 
района, в който се намира този дом.

- Вече се убедихме, че не всяка ин-
вестиция в недвижим имот носи доход-
ност и печалби. Как един индивидуален 
или корпоративен инвеститор да вземе 
най-доброто решение в какво да инвес-
тира?

- Всеки добър продукт с високо качест-
во, в който се инвестира, носи по-добра до-
ходност от недобрия. Недвижимите имоти 

не правят изключение. Ако желаете инвес-
тицията ви да има добра възвръщаемост, 
не правете компромис и не придобивайте 
посредствени продукти. Това решение ви-
наги ще бъде добро и дългосрочно правил-
но.

- Какви ниши виждате на пазара?
- От всички сегменти на недвижимите 

имоти, жилищният се развива най-дина-
мично в момента. Появяват се немалко 
нови проекти, както и купувачи за тях. Ва-
жно е обаче да има баланс на пазара, ин-
веститорите да реализират добри проекти, 
а не какви да е, а клиентите да получават 
това, което наистина очакват. 

- Какво всъщност се търси и какви ще 
са изискванията за 5-10 години напред?

- По-интересно е какво се търси, а на 
практика липсва. Считам, че това са жили-
ща с ефективно разпределение. Колкото 
повече инвеститорите обърнат внимание 
на този фактор и си представят себе си 
като обитатели на своя продукт, толкова 
по-доволни ще бъдат купувачите. Функцио-

Ãåîðãè Ïàâëîâ ðàáîòè 
â ñôåðàòà íà íåäâè-
æèìèòå èìîòè îò 2006 ã. 
êàòî ÷ëåí íà ñúâåòà íà 
äèðåêòîðèòå è èçïúë-
íèòåëåí äèðåêòîð íà 
AG Capital. Îò 2011 ã. å 
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð 
è àêöèîíåð íà “ÀÄÐÅÑ 
íåäâèæèìè èìîòè”. Â 
ñâîÿ äúëãîãîäèøåí îïèò 
å íàòðóïàë ïîçíàíèÿ â 
ðàçëè÷íè ñôåðè: íåäâè-
æèìè èìîòè, ïðîìèøëå-
íîñò, óïðàâëåíñêî êîí-
ñóëòèðàíå, ôèíàíñîâ 
àíàëèç è ïëàíèðàíå. 
Èìà ìàãèñòúðñêè ñòåïå-
íè ïî ìàòåìàòèêà îò ÑÓ 
“Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè” 
è ïî áèçíåñ àäìèíè-
ñòðàöèÿ îò City University 
of Seattle. Àñîöèèðàí 
÷ëåí å íà Chartered 
Management Institute, 
Âåëèêîáðèòàíèÿ, è èìà 
ìíîæåñòâî êâàëèôè-
êàöèè, ñðåä êîèòî å è 
ñåðòèôèêàò ïî ìåæäó-
íàðîäíà ôèíàíñîâà 
îò÷åòíîñò íà ÀÑÑÀ.

Âíèìàíèå, 
âíèìàíèå 
è ïàê âíèìàíèå

Ãåîðãè Ïàâëîâ:
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Г-жо Петрова, какъв риск препоръчвате да се 
поема при инвестиране?

- Всеки има различно отношение към риска. 
Рискът се определя най-вече от наличната ин-
формация и боравенето с нея. Моята препоръка 

е хората, които обмислят инвестиция, да определят как-
ви са границите на риск, които могат да поемат. Знае се, 
че високорисковите инвестиции може да донесат много 
по-голяма печалба на вложения капитал, но и много го-
леми загуби в сравнение с нискорисковите, и тук съветът 
ми е все пак това да не е водещ фактор за вземане на 
инвестиционно решение.  

Èðåíà Ïåòðîâà êîíñóëòèðà ðàçëè÷íè ñòàð-
òúïè â ðàçðàáîòâàíå íà áèçíåñ ìîäåëè, 
ñòðàòåãè÷åñêî ïëàíèðàíå è ôèíàíñèðàíå ñ 
ðèñêîâ êàïèòàë. Áèëà å óïðàâèòåë íà Áúëãàð-
ñêà ìðåæà íà áèçíåñ àíãåëèòå. Â ïîñëåä-
íèòå íÿêîëêî ãîäèíè ñòàðòèðà è ïîäêðåïÿ 
ïðîåêòè, ñâúðçàíè ñ ðàçëè÷íè ôèíàíñîâè 
ìîäåëè çà ôèíàíñèðàíå íà áèçíåñ è îíëàéí 
áèçíåñ ðåøåíèÿ.

Èíîâàöèèòå 
èìàò 
êîíêóðåíòíî 
ïðåäèìñòâî

Èðåíà Ïåòðîâà:

ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈÒÅ Â 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ ÄÀ ÑÈ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ ÑÅÁÅ ÑÈ ÊÀÒÎ 
ÎÁÈÒÀÒÅËÈ ÍÀ ÑÂÎß ÏÐÎÄÓÊÒ

нални имоти ще се търсят след 5, 10 и 50 години. 

- Вашите ЗА и ПРОТИВ в дилемата дали да се 
предпочете готов продукт, или строителство „на зе-
лено“?

- В тази дилема няма правилно и грешно, решение-
то зависи от предпочитанията на купувача. Разбира се, 
покупката на зелено е по-евтина, а тази на готов обект 
– по-сигурна не просто от гледна точка на надеждността 
на инвеститора, но и с оглед на това, че готовият продукт 
може да не съвпадне с очакванията. Когато купуваме 
имот, просто трябва да проучим пазарните рискове, но и 
собствените си нагласи.

- Кои са основните правила за инвестиции в не-
движими имоти, които опитът от последните години 
наложи?

- Правилата винаги са били идентични – внимание, 
внимание и пак внимание. През годините на криза па-
зарът „посочи“ именно това правило - изолира нена-
деждните инвеститори и направи купувачите по-вни-
мателни. Днес отново навлизаме в период на сериозна 
динамика и рисковете от идентичен сценарий растат. 
Затова е важно да се вгледаме в опита от миналото и 
да потърсим нови решения, да защитим участниците 
на пазара от излишни рискове и да предотвратим въз-
можните финансови загуби.



18
ТЕ

 ГО
ВО

РЯ
Т

Проф. Димитров, защо си струва да се инвестира 
в колекции?

- Доходността на депозитите зависи от лихвения 
процент, а той в момента е твърде нисък. А стойност-
та на инвестициите в културно-исторически ценнос-

ти, разбира се, придобити по законен начин, за 10 години на-
раства 15 пъти. Толкова бързо растат цените.

- Ако някой има финансовата възможност да стане 
колекционер, какво е необходимо да знае?

- Първо, трябва да прочете внимателно Закона за 
културното наследство. Ако няма необходимата правна 
култура, да намери добър адвокат, който да го съветва. 
Пазарът е пълен с ментета и, за да не го излъжат, е 
нужно да ползва като консултант някой добър историк. 
Около 90% от бронзовата пластика, която в момента 
се предлага, е менте. Фалшификатите при мо-
нетите също достигат застрашителен брой. 
Предлагат се и фалшифика-
ти на картини, най-вече 

Ïðîô. Áîæèäàð Äèìèòðîâ å äèðåêòîð íà Íà-
öèîíàëíèÿ èñòîðè÷åñêè ìóçåé îò äåêåìâðè 1994 
ã. Çàâúðøèë å èñòîðèÿ è àðõåîëîãèÿ â ÑÓ “Ñâ. 
Êëèìåíò Îõðèäñêè”. Ñïåöèàëèçèðàë å äâå ãî-
äèíè âúâ Âàòèêàíà. Ïðåç äåêåìâðè 1985 ã. ñòàâà 
ñòàðøè íàó÷åí ñúòðóäíèê âòîðà ñòåïåí. Ïðåç 
2012 ã. ñòàâà ðåäîâåí ïðîôåñîð â ÓÍÈÁÈÒ.

Èñòèíñêèòå 
êîëåêöèîíåðè 
íå ïðîäàâàò

Ïðîô. Áîæèäàð Äèìèòðîâ:- Има ли начин да се разпознае на кой стартиращ биз-
нес му предстои велико бъдеще? 

- Kатегоричното предвиждане на велико бъдеще най-чес-
то би представлявало една голяма доза оптимизъм. Разби-
ра се, има фактори, които биха повлияли положително или 
отрицателно на бъдещото развитие на една компания. Та-
кива се явяват екипът на компания, идеята и нейното вали-
диране, осигуреното финансиране. И не на последно място 
- мащабът на действие, или скалируемост на бизнеса. 

- Вашата рецепта как се става успешен бизнес ангел?
- Фокус върху сектор, който инвеститорът познава; опит с 

такъв тип инвестиции; съвместно инвестиране с други биз-
нес ангели или seed фондове; диверсификация на портфо-
лиото; инвестиране в екипи, а не единствено в идеи.

- Какъв е вашият съвет по отношение на инвестиции-
те в технологични компании у нас и по света?

- Голямото предизвикателство за всеки технологичен 
стартъп и съответно за инвеститорите в него е изключител-
но динамичната среда. Нови технологии се появяват еже-
дневно и конкуренцията е огромна. Ако трябва да дам кон-
кретни съвети, те биха били:

 Уверете се, че разбирате този бизнес и имате доста-
тъчно много информация за неговото състояние в момента 
и накъде ще върви в бъдеще.

 Често бумът в даден сектор създава усещането за 
леснота на влизане в пазара и леснота на самия бизнес, 
тъй като много хора са се захванали с него. Внимавайте с 
тази заблуда. Бумът на технологичните компании далеч не 
означава, че този бизнес е лесен и нискорисков. 

 Иновативните бизнес модели имат силно конкурентно 
предимство. Обърнете сериозно внимание върху изгражда-
нето на вашия бизнес модел. 

- Ако в момента разполагате със 100 хил. евро, в как-
во ще ги инвестирате, така че да гарантирате най-висока 
доходност?

- Проектите, свързани с биткойн и като цяло криптовалу-
ти са много интересни за мен и виждам огромен потенциал. 
Той според мен се крие и в това, че като всеки нов модел, 
който вече е валидиран, но се нуждае от инфраструкту-
ра в най-общия смисъл, създава огромни възможности за 
нови бизнеси със сериозно конкурентно предимство. Дори 
само фактът, че едни от най-големите фондове за рисков 
капитал и някои от най-големите банки в света инвестират в 
различни биткойн продукти, говори за потенциал, който не 
бива да се пренебрегва. Други проекти, които подкрепям, са 
свързани с различни  иновативни модели за финансиране 
на бизнес - кредитни, дялови, crowdfunding модели и т. н.  
Гарантирането на доходността обаче вече е въпрос не тол-
кова в какво, а при какви условия, под каква форма и с каква 
времева стратегия се инвестира.

×ÅÑÒÎ ÁÓÌÚÒ Â ÄÀÄÅÍ ÑÅÊÒÎÐ 
ÑÚÇÄÀÂÀ ÇÀÁËÓÄÀÒÀ ÇÀ ËÅÑÍÎÒÀ 
ÍÀ ÑÀÌÈß ÁÈÇÍÅÑ È ËÅÑÍÎÒÀ ÏÐÈ 
ÍÀÂËÈÇÀÍÅÒÎ ÌÓ ÍÀ ÏÀÇÀÐÀ
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ÑÒÎÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈÒÅ 
Â ÊÓËÒÓÐÍÎ-
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ 
ÖÅÍÍÎÑÒÈ, 
ÏÐÈÄÎÁÈÒÈ 
ÏÎ ÇÀÊÎÍÅÍ 
ÍÀ×ÈÍ, ÇÀ 
10 ÃÎÄÈÍÈ 
ÍÀÐÀÑÒÂÀ 
15 ÏÚÒÈ

на класици. Само визуален поглед не е дос-
татъчен, за да ги различиш. Когато се купуват 
старинни предмети и изкуство, трябва да се 
правят и изследвания в лаборатория, само по 
този начин може да се установи дали наисти-
на боята, платното, металът са стари. Сред 
добрите консултанти са проф. Иван Маразов, 
акад. Светлин Русев, проф. Веселина Инкова.

- Какво друго да имаме предвид, пре-
ди да се поддадем на колекционерската 
страст?

- Необходимо е да осигуриш подходящи 
условия за съхранение на колекциите. Трябва 
да се плаща за консервация и реставрация, 
защото когато се купуват, нещата обикновено 
не са в добро здраве. Нужна е климатизация 
на помещението. Това да си колекционер на 
ниво, не е никак евтина работа. Плаща се не 
само за предметите, които купуваш, а после 
има огромни последващи разходи.

- Какви са възможностите да печелиш от 
колекцията, без да я продаваш?

- Истинските колекционери не купуват, за 
да продават. Някои купуват, за да се наслаж-
дават, други – за да задоволят егото си и да се 
фукат. Понякога – и двете, взети заедно. Но 
има и хора, които смятат, че имат по-големи 
възможности дори от националните музеи и 
се заемат да съберат богатство, което след 
време да им подарят. Тяхно верую е, че бо-
гатството на една държава се състои от сбора 
на държавното и частното. Понякога виждам 
великолепни находки, които музеят няма въз-
можност да купи. И когато те отидат в ръцете 
на някой добър колекционер, съм спокоен, че 
те остават в България, тъй като нямат право 
да продават извън страната. Обикновено па-
рите на тези хора идват от други дейности и 
част от спечеленото те влагат в колекции.

- Какво е за вас колекционерството?
- То е много хубаво нещо. Това са лични 

усилия на хора да опазят значителна част от 
българското културно-историческо 
наследство. Едно от изисквани-
ята е да има каталог на колек-
цията. Тогава тя е напълно 
достъпна за учени, които 
може да извличат исто-
рическа стойност от нея. 
Колекциите не се правят 
само за да ги гледат хора-
та, а и за да се изучават. 
Така се ликвидират бели 

петна в историята.

- Кои колекционери са подарявали на 
НИМ?

- Най-много ни е подарявал Боян Радев. 
Паметниците, които сме получили от него, са 
на стойност около 3 млн. евро по изчисления 
на акад. Светлин Русев. Имаме доста експо-
нати от Васил Божков. Интересни неща ни е 
подарил и строителният предприемач Добро-
мир Петров. По западни каталози съм изчис-
лил, че съдържанието на музея възлиза на 
над 8 млрд. евро. Лично аз обаче нямам право 
един античен пирон да притежавам.

- Върху какво препоръчвате колекцио-
нерът да се фокусира?

- Всеки да събира това, което му харесва. 
Един купува картини, друг – монети, трети – 
антични предмети… Съветът ми е да не се 
колекционират всякакви стари неща, а колек-
цията да се съсредоточи около определена 
тема. Може да се събира антична пластика 
от мрамор, бронз, злато. Някой може да се 
насочи към колекционерство на средновеков-
но оръжие. Може да се направи нумизматич-
на колекция – те не изискват много място, а 
същевременно са скъпи. Има редки монети, 
които струват над 500 хил. евро. Може да се 
събират кибрити, стари плакати, ретро авто-
мобили. Има скъпи филателни колекции.

- А ако се търси възвръщаемост на вло-
жението?

- Истинските колекционери не продават. 
Ако им попаднат две еднакви неща, може 
да разменят. Обикновено, ако наследниците 
им нямат интерес, продават всичко навед-
нъж. Най-тъжно е да видиш как колекция, 
събирана с години, се разпродава на парче. 
Свидетел съм на разпродажбата на голяма 
сбирка от около 400 старинни часовника. 
Практика е големи колекционери в послед-
ните години от живота си да подаряват ко-
лекциите си на национални музеи и после те 
носят тяхното име. 
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ÊÐÈÁ È “ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ” ÂÐÚ×ÈÕÀ 
ÏÐÅÑÒÈÆÍÈÒÅ ÎÒËÈ×Èß “ÌÈÑÒÚÐ 
È ÌÈÑÈÑ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ” 

НАЙ-УСПЕШНИТЕ 
В БИЗНЕСА
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„Радвам се, че най-голямата работодателска организация в 
България, която произвежда над 3/4 от БВП на страната, вече 
е жури и определя победителите в конкурса „Мистър и Мисис 
Икономика“. Трябва да има колкото се може повече номинации, 
така че да бъдат показани постиженията на повече фирми“, 
заяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Той обясни, 
че тази година номинациите са правени от УС на конфедера-
цията. В него влизат 27 души, които представляват различ-
ни браншове и индустрии. Това са хора с различни интереси, 
което гарантира безпристрастността на избора. „Нашите 
начинания имат и благотворителна цел. Пример за това е Ака-
демия „Икономика“, която беше промотирана на пролетния 
бал на КРИБ. Всички събрани средства от нашата организация 
ще бъдат инвестирани в качествен човешки капитал, който е 
бъдещето на българската индустрия. Първите стажанти от 
нея вече започват работа във фирми от нашата организация“, 
обяви председателят на КРИБ.
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Всеки, който полага големи усилия в бизнеса и те 
дават осезаем резултат, се радва да получи за-
служено отличие. Това показаха и тазгодишните 
награди „Мистър и Мисис Икономика“ 2015. За 
първа година Конфедерацията на работодатели-

те и индустриалците в България (КРИБ) е организатор на 
този престижен конкурс с над 20-годишна история, който 
има за цел да отличи български компании и личности със 
забележителен принос към икономиката на страната. По 
традиция победителите получават статуетката „Рибарят и 
златната рибка“ на склуптора Ставри Калинов, превърнала 
се в запазена марка на конкурса. Бляскавата церемония се 
състоя на 30 ноември в столичния хотел „Маринела“.   

„Горд съм, че в началото на тази година започнах-
ме работа с най-голямата работодателска организа-
ция в България. В сп. „Икономика“ сме изключително 
признателни, че имаме такъв сериозен партньор. Ето 
защо предоставихме ексклузивните права по органи-
зацията и провеждането на конкурса на КРИБ“, заяви 
изпълнителният директор на „Медия Икономика Бъл-
гария“ Боян Томов.

„Списание „Икономика“ вече се чете от над 150 
хил. души на български език и от повече от 400 хил. 
души на руски и английски. Няма по-голямо списание. 
Икономическият ни сайт еconomic.bg е един от най-
посещаваните български сайтове с икономическа и 
международна насоченост”, уточни Боян Томов.
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Председателят на Съвета на директорите на КЦМ 2000 

АД доц. д-р инж. Никола Добрев стана носител на наградата 
„Мистър Икономика“ 2015. Петя Димитрова, председател на 
Управителния съвет и главен изпълнителен директор на По-
щенска банка АД, получи отличието „Мисис Икономика“ 2015. 
Двете големи награди връчиха миналогодишните носители 
на призовете Боряна Манолова, главен изпълнителен дирек-
тор на „Сименс България“, и Иван Папазов, изпълнителен 
директор на „Винпром Пещера“. Участие в церемонията взе-
ха министър-председателят Бойко Борисов и министърът на 
икономиката Божидар Лукарски. „С колективната отговорност 
да излъчите най-достойните ни помагате и на нас, когато ни 
каните да награждаваме“, заяви премиерът Борисов.

Ïîáåäèòåëè

Награди получиха представители на бизнеса в още осем 
категории, като бяха дадени и три специални награди. В ка-
тегория „Индустрия“ КРИБ отличи Светлин Стоянов, главен 
изпълнителен директор на МТГ-Делфин АД. Това е компа-
ния, която не се е възползвала от нито една държавна поръч-
ка. Преди 25 години фирмата израства „за зелена поляна“ и 
днес е супермодерен завод, чиято продукция 99% е за износ. 
Призът бе връчен от министъра на финансите Владислав 
Горанов. За категория „Финанси и застраховане“ наградата 
отиде при Борислав Тодоров, управител на „Кюн Лизинг“ и 
„АкорТ“ ООД. Отличието връчи Валентин Златев, член на 
УС на КРИБ. В категория „Подкрепа на стартиращ бизнес“ бе 
отличен Ангел Геков, председател на УС и изпълнителен ди-

Премиерът Бойко Борисов разговаря с домакина на церемонията Кирил Домусчиев

Валентин Златев (вдясно) връчи приза в категория „Финанси 
и застраховане“ на представител на „Кюн Лизинг“

Пламен Бобоков, член на УС на КРИБ (вляво), връчва 
наградата Подкрепа за стартиращ бизнес на председателя 
на УС на ББР Ангел Геков
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Сректор на Българска банка за развитие. Той бе награден от 
Пламен Бобоков, член на УС на КРИБ. 

Áúëãàðñêàòà ìå÷òà

Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма груп 
холдинг“, грабна наградата в категория „ИКТ, аутсорсинг, биз-
нес услуги“. Тя бе връчена от Иван Вутов, зам.-председател 
на УС на КРИБ. „Ние сме най-яката компания в най-якия 
сектор. Предполагам, че наградата е заради първото голямо 
IPO от 8 години насам, което ние направихме на БФБ. Ще 
продължим да разнасяме по света славата на българските 
информационни технологии“, посочи Цветан Алексиев. По-
бедител в категорията „Търговия и услуги“ е Димитър Дими-
тров, изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“. Той 
бе награден от проф. дтн инж. Николай Вълканов, носител 
на наградата „Мистър Икономика“ за 2012 г. Наградата в ка-
тегория „Земеделие и хранително-вкусова промишленост“ 
отиде при Георги Милев, собственик на „Елеа“ ЕООД. Връчи 
я министърът на земеделието и храните Десислава Танева. 
„Има американска мечта, но има и българска мечта. Преди 
25 години не съм си и помислял, че може да получа награда 
в конкурса „Мистър Икономика“, но дълги години преследвах 
своята мечта и това е свързано с много постоянство“, споде-
ли Георги Милев.

Компанията JobTiger бе отличена в категория „Най-добър 
старт в кариерата“. Наградата получи управителят Светло-
зар Петров, а призът бе връчен от  Огнян Донев, член на Кон-
султативния съвет на КРИБ. „В JobTiger вярваме, че техноло-
гиите се купуват, парите се намират, най-важно е обаче кой 

Боян Томов връчи специална награда на Зарина Генчева, изпълнителен директор на „Метрореклама”

Министърът на земеделието Десислава Танева награди 
Георги Милев от „Елеа”

Наградата на Светлин Стоянов от МТГ „Делфин” в 
категория „Индустрия“ връчи министърът на финансите 
Владислав Горанов (вдясно)
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Петя Димитрова получи наградата си от министъра на икономиката Божидар Лукарски (вдясно) и „Мистър Икономика 2014“ 
Иван Папазов (вляво)

Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов даде 
две специални награди – за борба срещу сивата икономика 
на Артур Туремка (горе) и почетна златна значка на КРИБ 
на председателя на Камарата на строителите Светослав 
Глосов (долу)

Огнян Донев, член на Консултативния съвет на КРИБ 
(вдясно), награди Светлозар Петров в категория „Старт в 
кариерата“

Проф. дтн Николай Вълканов (вдясно) награди Димитър 
Димитров в категория „Услуги и търговия“

работи“, подчерта Светлозар Петров. В категория „Логистика 
и транспорт“ бе отличен Христо Христов, създател и изпъл-
нителен директор на „Дискордиа“ АД. Той получи наградата 
от министъра на транспорта Ивайло Московски. 

Ñïåöèàëíè îòëè÷èÿ

Специалната награда „Партньор в бизнеса“ бе дадена на 
Зарина Генчева, изпълнителен директор на „Метрорекла-
ма“. Призът бе връчен от изпълнителния директор на „Ме-
дия Икономика България“ Боян Томов. Другата специална 
награда за цялостен принос в борбата срещу сивата иконо-
мика и усилията за създаване на безкасово общество полу-
чи Артур Туремка, генерален мениджър на „МастерКард“ за 
Балканите. С третата специална награда - почетен златен 
знак на КРИБ, бе отличен Светослав Глосов, председател на 
Камарата на строителите в България. Този знак се дава като 

израз на респект и уважение и той е за особени заслуги към 
българската индустрия и към КРИБ. Двамата победители 
бяха наградени от Евгений Иванов, изпълнителен директор 
на КРИБ.

Óñòîé÷èâîñò

„Мистър Икономика“ инж. Никола Добрев, отбеляза, че 
девизът в тяхното предприятие е „Устойчивост в развитието“. 
Девизът на КРИБ пък е „Ние сме тук, за да останем“. Иконо-
миката има нужда от развитие, но и от поощрения. „Ако сме 
открили дефекти в организацията на конкурса, следващата 
година ще ги отстраним и ще продължим да вървим нагоре“, 
каза изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов. Той 
отбеляза, че сред номинираните са хора, всеки от които е 
малък локомотив в своя сектор и е било много трудно да се 
избере човекът, който да получи наградата. Ако искате да 
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сте следващият Мистър или Мисис Икономика, препоръката 
на Евгений Иванов е: „Трябва да си устойчив в бизнеса, да си 
дълго време на пазара и да се знае, че си тук, за да останеш. 
Наградата „Мистър и Мисис Икономика“ не е за хора, които 
са еднодневки.“

Íàñòðîåíèåòî

За доброто настроение по време на церемонията на „Мис-
тър и Мисис Икономика“ 2015 се грижиха Влади Ампов-Графа 
и Маги Алексиева-Мей.  Гостите опитаха майсторски пригот-
вените вина на винарска изба Four Friends, пиха уиски Chivas 
и утоляваха жаждата си с водите на „Нова трейд“. Кетърин-
гът бе осигурен от ресторант „Есте“. По традиция водещи на 
церемонията бяха добре познатите лица от ефира на БНТ 
Радина Червенова и Спас Кьосев. Националната телевизия 
бе медиен партньор и излъчи церемонията.   

Цветан Алексиев получи наградата си от Иван Вутов, зам.-
председател на КРИБ

Водещи на церемонията по традиция бяха Радина Червенова 
и Спас Кьосев, любимци от екрана на БНТ

Владимир Ампов-Графа и Маги Алексиева - Мей се грижиха за 
доброто настроение на гостите

Министърът на транспорта Ивайло Московски даде приза в 
категория „Транспорт и логистика“ на Христо Христов от 
„Дискордиа“ (вляво)

Министър-председателят Борисов и „Мисис Икономика 2014“ Боряна Манолова връчиха наградата на Никола Добрев, Мистър 
Икономика 2015

25
КО

НК
УР

С



26
КО

НК
УР

С

Г-н Добрев, какво е усещането да ста-
неш „Мистър Икономика“?

- Усещането е приятно, но това е и 
време за равносметка дали си този, за 
когото те мислят. Наградата „Мистър 

Икономика“ е израз на признание за нашия екип. 
Имаме добре изградена концепция как да напра-
вим нашата фирма глобална. Ние успяваме и 
това се забелязва от обществото.

- Каква е вашата равносметка?
- Равносметката ми е, че трябва да спрем да 

оплакваме нашата държава. Тя е такава, каквато 
бизнесът я направи. Ние трябва да си изградим 
държавата, друг няма да го направи вместо нас. 
Европейските програми може само да ни помог-
нат. Като цяло личната ми равносметка е положи-
телна. 

- Как да накараме всеки един българин да 
се чувства част от изграждането на държава-
та?

- От 10 години имаме наш проект „Един от нас“, 
който осъществяваме с ПГ „Цар Иван Асен ІІ“ в 
Асеновград. Създаваме мотивация на учениците 
да учат и да се развиват и така си осигуряваме 
кадри. Ако променим мисленето на младото поко-
ление, че е по-добре тук да имат труден, но ува-
жаващ себе си бизнес, ще променим и средата.

- Как се прави уважаващ себе си бизнес?
- В цял свят има честен бизнес, има и сив биз-

нес. Ако реално сведем сивия сектор до 10-15%, 
България вече ще се е стабилизирала. Сега „на 
сянка“ са към 30% и проблемът е много по-тежък. 
Ето защо трябва упорито да работим с хората, за 
да повярват в нашия бизнес и в онези, които го уп-
равляват. Искаме и ние да даваме нещо за тях и 
КЦМ 2000 има богата програма за социална отго-
ворност. Някои казват, че това са пари, хвърлени 
на вятъра. Не е така, защото това има своята въз-
връщаемост, но се иска отдаденост. А ако бързаш 
да свиеш някоя лесна печалба, така държава не 
се развива. Вярвам, че рано или късно ще наме-
рим пътя, макар че няма да е лесно. 

- Имате ли виждане как сивата икономика 
да бъде надвита?

- Като й се отрежат ръцете със законови мерки 
и прилагане на законите. Който ги нарушава - да 
си понася наказанието!

- Кое дава възможност част от икономиката 
да живее „на сянка“?

Ãëîáàëíà êîìïàíèÿ ñå ñòàâà, 
ñëåä êàòî ðåøèø ïðîáëåì

Íèêîëà Äîáðåâ, “Ìèñòúð Èêîíîìèêà” 2015:

Äîö. ä-ð èíæ. Íèêîëà Äîáðåâ å ïðåäñåäàòåë íà Ñúâåòà íà äèðåê-
òîðèòå íà ÊÖÌ 2000 ÀÄ è íà Íàäçîðíèÿ ñúâåò íà ÊÖÌ ÀÄ. Ïðèòå-
æàâà äúëãîãîäèøåí îïèò â íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêàòà îáëàñò íà 
öâåòíèòå ìåòàëè, àäìèíèñòðàòèâíîòî óïðàâëåíèå, óïðàâëåíèåòî íà 
ïðîèçâîäñòâîòî è òúðãîâèÿòà ñ öâåòíè ìåòàëè. Èìà íàä 60 ïóáëèêà-
öèè ïî ìåòàëóðãèÿ íà öâåòíèòå ìåòàëè, êàêòî è ïî óïðàâëåíèå íà 
ïðîèçâîäñòâîòî è ôèðìèòå. ×ëåí íà Ìåæäóíàðîäíàòà àêàäåìèÿ 
ïî åêîëîãèÿ â Ñàíêò Ïåòåðáóðã. ×ëåí íà Êîìèñèÿòà ïî èíôîðìà-
öèÿ, îáðàçîâàíèå è èìèäæ êúì Ìåæäóíàðîäíàòà öèíêîâà àñîöèà-
öèÿ. ×ëåí íà Ñâåòîâíèÿ êîíñóëòàòèâåí ñúâåò ïî îëîâîòî è öèíêà.
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- Това, че може да се провреш покрай за-
кона, който според шопите е „тесна врата у 
поле широко“. Сивата икономика трябва да се 
преследва със законови средства. Виждаме 
как някои трупат богатство, а после си живеят 
охолно в чужбина, вместо „на топло“. А някой 
бизнесмен от малко или средно предприятие 
толкова трудно получава разрешително от чи-
новниците, че направо да му се отще да прави 
бизнес. 

- Как се прави глобален бизнес, споде-
лете вашия опит…

- За да започнеш да работиш и да станеш 
глобална компания, трябва първо да имаш 
проблем. Ние имахме проблем със същест-
вуването. През 90-те години около нас бяха 
„пожари“, искаха да ни затварят. Тогава потър-
сихме помощта на глобалния бизнес в нашата 
сфера и получихме много безкористни съве-
ти. Ние не бяхме компания, която да застраши 
големите „акули“, но бяхме от семейството на 
производителите на цветни метали в глоба-
лен аспект. Нашата продукция се котираше на 
Лондонската метална борса и бяхме станали 
известни партньори. Ако нямаш проблем, кой-
то да решиш, глобален бизнес няма да напра-
виш. Останеш ли на равнището на локалния 
пазар, може дълго да съществуваш, но ще 
си с регионално значение. Решихме нашия 
проблем със стремежа да имаме развитие с 
резултати за глобалната икономика. Но не по-
стигнахме това за година-две. Вече 25 години 
са зад гърба ни. Първата нова регистрация на 
Лондонската борса направихме през 1990 г. 
Компанията стана частна през 2001 г.

- Кой беше най-тежкият период?
- Най-трудно беше при условията на дър-

жавна собственост. Когато станахме частна 
компания, това ни развърза ръцете да си пра-
вим сметката, без да чакаме някой друг да 
каже „Да“ или „Не“. Още като държавна фир-
ма имахме комплексно разрешително номер 
едно по стандартите на Евросъюза, а тогава 
България дори не беше член на общността.

- Как отговаряте на високите междуна-
родни стандарти?

- Работим и пак работим. Имаме хубав 
екип. Не съм си позволил да изтървем някой 
добър специалист. При нас няма текучество. 
Невинаги може да осигурим достатъчно рабо-
та, но за нас е важно те да са на разположе-

ние. Всичко става с хора.

- Но години наред въпросът за „хората, 
с които става всичко“, беше подценен…

- Подценен от бизнеса, от държавата и от 
политиците. Всички зарязаха хората.

- Евтини или скъпи са кадрите в Бълга-
рия?

- В най-общ план те са евтини, защото са 
нископроизводителни. Често не се създава 
режим, при който да се използва максимални-
ят капацитет на хората. Организацията е така-
ва, че средната натовареност на работниците 
и служителите е 30-40%. Но всичко зависи от 
това кой как управлява бизнеса си.

- Как да се реши въпросът с кадрите, 
тъй като компаниите в България все по-
трудно намират подходящи хора за сво-
бодните позиции, които се отварят?

- Много просто - като започнем да плащаме 
образованието и хората идват при нас. Когато 
видяхме, че ще имаме трудности с намиране-
то на оператори за новото поколение техно-
логии, започнахме да готвим бъдещите спе-
циалисти още в училище. Вече десета година 
знаем колко млади хора ще дойдат при нас на 
работа. Няма кой да ти реши проблема, сам 
трябва да намериш решението.

- Защо именно добивната индустрия 
стана една от най-успешните в страната?

- Да, нашият отрасъл е в основата на всяка 
икономика. За съжаление икономиката у нас 
се развива неефективно и това, което ние 
правим, не намира приложение във веригата 
нататък, тъй като тя липсва. Изчезнаха много 
отрасли, които осигуряваха добавената стой-
ност на суровините. 

- Обречена ли е България да е сурови-
нен придатък?

- Ако не направим стъпки за създаване на 
следващите брънки във веригата на добаве-
ната стойност, сами ще се обречем. Трябва да 
има достатъчно пазарни проекти, а не мотиви-
рани от обществени поръчки, 

- Какво ще кажете на всичко, които биха 
желали да са следващият „Мистър Иконо-
мика“? 

- Да са упорити, да работят честно в бизнеса 
си и, рано или късно, ще стигнат до върха.   

ÁÈÇÍÅÑÚÒ 
ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ 
ÑÏÐÀÂÈ Ñ 
ÍÅÄÎÑÒÈÃÀ 
ÍÀ ÊÀÄÐÈ - 
ÇÀÏÎ×ÍÅ ËÈ 
ÄÀ ÏËÀÙÀ ÇÀ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ, 
ÕÎÐÀÒÀ ÙÅ 
ÈÄÂÀÒ ÏÐÈ 
ÍÅÃÎ
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Госпожо Димитрова, колко тежи статуе-
тката „Рибарят и златната рибка“?

- Тя тежи достатъчно, за да напомня, 
че човек винаги трябва да носи отговор-
ност – независимо дали получава награ-

ди, дали менажира хора, дали управлява инсти-
туции. Отговорността е нещо, което тежи. Но пък 
е хубаво, че след отличието за Пощенска банка 
в категорията „Най-добър старт в кариерата“ сега 
получаваме и голямата награда в конкурса „Мис-
тър и Мисис Икономика“. Това е доказателство, че 
положените от нас усилия не са останали незабе-
лязани и ние сме били полезни за нашите клиенти 
и партньори.

- Вие как поемете тези отговорности така, че 
именно вие да сте на сцената при връчването 
на най-голямата награда на КРИБ за 2015-а?

- Надявам се, че през всичките тези години съм 
го заслужила със своя труд и с всичко, което съм 
дала от себе си, за да може банковата институ-
ция да върви напред и нагоре, да може моите ко-
леги от Пощенска банка да се чувстват уверени 
и подкрепени в своите идеи и в развитието си, а 
и акционерите да виждат добри резултати. Това 
всъщност за мен е най-голямата награда. Банко-
вият бизнес е всекидневно предизвикателство и 
затова съм доволна от всичко, което успяхме да 
постигнем през годината. Запазихме лидерските 
си позиции във всички сегменти, в които опери-
раме. Успяхме да превърнем нашата институция 
в една от предпочитаните банки в страната, мо-
дернизирахме клоновата си мрежа, предложихме 
персонален подход към всеки клиент и създадо-
хме модерни уеб базирани услуги. И тази година 
бяхме изключително активни в сферата на корпо-
ративната социална отговорност и осъществихме 
редица социално значими проекти в областта на 
грижата за децата, образованието, опазването на 
околната среда, спорта и корпоративното дари-
телство. 

- Миналата година беше инфарктна за бан-
ковия сектор заради случая с КТБ. Сега вече 
време ли е за награди за банковия сектор?

- Не бива да се прави връзка между двете. Фа-
лити стават по цял свят и България не е изолиран 
случай. Но когато бизнесът расте и върви нагоре, 
той трябва да бъде поощрен и това трябва да се 
отбележи по някакъв начин. Тази и други награди 
целят точно това. Мениджърите трябва да бъдат 
оценявани за усилията, които полагат. Наградата 
означава, че някой е положил много труд. От нача-
лото на 2015 г. екипът ни получи общо 18 награди 

Ïåòÿ Äèìèòðîâà å ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð è ïðåäñåäàòåë 
íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Ïîùåíñêà áàíêà. Òÿ å ÷ëåí è íà Óïðà-
âèòåëíèòå ñúâåòè íà Ìåæäóíàðîäíèÿ áàíêîâ èíñòèòóò, Àñîöèà-
öèÿòà íà áàíêèòå â Áúëãàðèÿ, Àìåðèêàíñêàòà òúðãîâñêà êàìàðà 
â Áúëãàðèÿ è íà Êîíôåäåðàöèÿòà íà ðàáîòîäàòåëèòå è èíäóñòðè-
àëöèòå â Áúëãàðèÿ. ×ëåí å íà Íàñòîÿòåëñòâîòî íà Àìåðèêàíñêèÿ 
óíèâåðñèòåò â Áúëãàðèÿ, êàêòî è íà Èíäóñòðèàëíèÿ êîíñóëòàòèâåí 
ñúâåò ïî ïðîìèøëåíîñòòà íà CITY College êúì óíèâåðñèòåòà â Øå-
ôèéëä, Âåëèêîáðèòàíèÿ. ×ëåí å íà Ôîðóìà íà ìëàäèòå ñâåòîâíè 
ëèäåðè êúì Ñâåòîâíèÿ èêîíîìè÷åñêè ôîðóì.

Èíîâàöèèòå ñà âàæíè 
âúâ âñåêè áèçíåñ

Ïåòÿ Äèìèòðîâà, “Ìèñèñ Èêîíîìèêà” 2015: 
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от независими организации и престижни кон-
курси. Високо оценени бяха нашите усилия 
в обслужването на клиентите, иновативните 
продукти, търговското финансиране, дълго-
годишните ни инвестиции в устойчивото раз-
витие, комуникационните ни кампании. 

- Как в банковия сектор се печели до-
верието на клиентите?

- Това става с много работа и с предла-
гането на решения, близки до клиента. Ние 
се стремим не само да правим качествени 
продукти, а да даваме дългосрочни финан-
сови решения. На всеки човек се налага да 
взема финансови решения през житейския 
му път и колкото банката е по-близо до него, 
толкова по-добре, защото той може да взе-
ме най-правилното решение. Въпросът не е 
само да получиш един кредит или да оста-
виш някъде парите си на депозит, а е важно 
как управляваш своите финанси. Добрите 
отношения между банката и клиента допри-
насят за това. Така и двете страни могат да 
са печеливши.

- Новите технологии, мобилните ко-
муникации и интернет създадоха много 
нови възможности. Как Пощенска банка 
отговаря на променящите се нужди на 
клиентите?

- Пощенска банка работи усилено в тази 
насока и дори получихме множество отли-
чия, в това число и международни призна-
ния. Разработваме най-различни интернет 
базирани продукти. Още преди няколко го-
дини въведохме консултирането по скайп 
и бяхме сред първите банкови институции, 
които го направиха. Стремим се да разра-
ботваме иновации и така да сме най-близко 
до клиента, като същевременно предлагаме 
и най-добрите решения.

- Пазарът обаче е много динамичен. 
Как успявате винаги да следите пулса на 
промените?

- Даваме си сметка, че трябва непрекъс-
нато да се променяме и да се адаптираме 
към желанията на нашите клиенти. За нас е 
важно те винаги да са удовлетворени от вся-
ко свое финансово решение. Стремим се да 
сме близо до тях във всеки момент от живота 
им. Потребителите на банкови услуги проме-
нят навиците си, затова банките трябва бук-
вално да гравитират около избора им. 

- Но банковият бизнес по принцип е 
консервативен…

- Консервативен, но и иновативен. Ре-
алността ни налага да вървим в крак с па-
зара. Иновациите са важни във всеки биз-
нес, те са важни за обществото във века, 
в който живеем. Без тях просто не може. 
Полагаме много усилия, за да сме на ниво. 
Доскоро дори не сме си и помисляли, че 
ще може да банкираме през телефона. 
Това става реалност и Пощенска банка 
предлага много нововъведения в тази на-
сока.

- Каква е вашата прогноза за техноло-
гичните промени, които предстоят във 
вашия сектор?

- Те са свързани с мобилното и интер-
нет банкирането  и консултациите, с бан-
ковия клон на бъдещето. Доскоро имаше 
продуктова ориентация, сега всички проду-
кти и решения са базирани на това какъв е 
клиентът. Вече е решаващо да се направи 
правилен профил на клиента и да му се 
предложат пакет от услуги, които са му не-
обходими. Бъдещето е в това решенията да 
се адаптират към конкретния потребител – и 
то не само в банкирането, но и в много други 
сектори.

- 2016-а ще е много важна с предсто-
ящата оценка на активите на банките. 
Това ще предизвика ли стрес?

- Като голяма институция, част от меж-
дународна банкова група, нашата банка 
вече премина успешно един стрес тест 
преди известно време и знаем, че това е 
свързано с много работа. Това е сериоз-
но упражнение, което изисква добра ор-
ганизацияи систематизирано управление 
на целия процес. Иска се огромно усилие 
стрес тестовете да се направят в 22 банки. 
Надявам се, че всичко това ще приключи 
позитивно.

- Какво ще кажете на всички, които си 
пожелават да са следващата „Мисис Ико-
номика“?

- Пожелавам им да вярват в себе си, да 
не спират да мечтаят и да се развиват. Мо-
ята любима мисъл е, че шансът е на стра-
ната на подготвения ум. Пожелавам им да 
минат по този път, защото удовлетворение-
то от постигнатото е огромно.   

Â ÑÒÐÅÌÅÆÀ 
ÊÚÌ ÂÚÐÕÀ 
ÍÅ ÑÏÈÐÀÉÒÅ 
ÄÀ ÌÅ×ÒÀÅÒÅ, 
ÇÀÙÎÒÎ 
ØÀÍÑÚÒ Å ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÀÒÀ ÍÀ 
ÏÎÄÃÎÒÂÅÍÈß 
ÓÌ
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Тази престижна награда е за усилията, които полагаме да се 
развиваме непрекъснато. Започнахме от една гола поляна и 
в крайна сметка успяхме да създадем завод, който е водещ 
не само в Черно море, а и в Средиземно море. 

През настоящата година продължихме нещо, което все 
по-рядко се случва в България - строяхме нови кораби. Пус-
нахме във вода два и предадохме също толкова на техните 
корабособственици.

Кадрите през последните 10 години са едно от най-голе-
мите предизвикателства за индустрията в България. Нужно 
е добро сътрудничество с висшите учебни заведения. 

Държавата трябва да отделя подобаващо внимание на 
корабостроенето и кораборемонта. Те, освен че създават 
висока добавена стойност, осигуряват и много допълнител-
ни работни места. Едно работно място в наш завод дава 5 
работни места извън него.

Стремежът ни през 2016 г. е да продължим да се раз-
виваме и да внедряваме нови продукти в производството, 
както и да го направим по-високотехнологично.   

Спечелената награда е голямо признание за мен. Човек 
е устроен така, че обича и се радва на признания, особено 
когато са от изключително уважавани хора и организации. 
Искам да отбележа, че тази награда е и за целия екип на 
„Софарма Трейдинг“ и идва в края на една изключително 
вълнуваща година, донесла ни удовлетворението да ви-
дим реализирани две наши професионални мечти. Първата 
е свързана с развитието на собствена концепция аптеки с 
марката SOpharmacy, която доближава българските пациен-
ти до последните европейски и световни практики в обслуж-
ването на здравни потребности. През 2015 година осъщест-
вихме и друг проект, който бих изразил чрез една интересна 
сентенция, която прочетох скоро, а именно: „Всички живеем 
под едно и също небе. Разликата между нас е това, че раз-
глеждаме различни хоризонти“. Аз силно вярвам в необхо-
димостта и ползата от хоризонт, затова освен навлизане в 
ритейл сегмента в България, през 2015 година започнахме 
и регионална експанзия на сръбския пазар. Така, че бизнес 
планът ни за следващите 3 години е пълен, подготвени сме 
да отговорим на предизвикателствата на фармацевтичния 
пазар, които очакваме да бъдат свързани с консолидация, в 
която смятаме сериозно да участваме.   

Åäíî ðàáîòíî ìÿñòî ïðè 
íàñ ñúçäàâà íîâè ïåò

Ùå ó÷àñòâàìå ñåðèîçíî 
â êîíñîëèäàöèÿòà íà 
ôàðìàöåâòè÷íèÿ ïàçàð

Ñâåòëèí Ñòîÿíîâ, ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ÌÒÃ - “Äåëôèí” ÀÄ:

Äèìèòúð Äèìèòðîâ, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Ñîôàðìà Òðåéäèíã”:

ÍÀÃÐÀÄÀ ÌÈÑÒÚÐ È ÌÈÑÈÑ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 2015 Â 

ÊÀÒÅÃÎÐÈß “ÈÍÄÓÑÒÐÈß”

ÍÀÃÐÀÄÀ ÌÈÑÒÚÐ È ÌÈÑÈÑ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 2015 Â 
“ÒÚÐÃÎÂÈß È ÓÑËÓÃÈ”
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За мен тази награда означава уважение, първо от тези, които са ме номи-
нирали, и второ - от тези, които са ме избрали – колегите от бранша. Финан-
совият бранш е много силен икономически във всяка една държава, както и 
в България. Едно такова признание за мен е най-вече огромна чест и оценка 
на всички останали за усилията, които влагам през годините за развитието на 
този сектор, и по-специално на лизинга в България.

За момента секторът върви в правилната посока, смятам, че има още как-
во да наваксаме от годините на кризата. Но вече сме поставили основите на 
това да имаме възможност за нови бъдещи ръстове и очаквам през 2016 г. 
този сектор да продължи да подкрепя българската икономика с поне 1 млрд. 
– 1,5 млрд. лева годишно. 

Перспективите на компанията са свързани с общата картина в лизинго-
вата индустрия. Щом сме успели да поставим добра основа след кризата 
за едно бъдещето развитие, смятам, че и конкретно перспективите ни за 
бъдеща реализация определено са добри. По отношение качеството на 
услугите, които предоставяме, и удовлетвореността на клиентите, има още 
много какво да се желае. Има огромна база за работа и за развитие, което 
от една страна ще ни направи по-големи професионалисти, а от друга - ще 
направи много по-доволни нашите клиенти. Всичко това ще ни даде въз-
можност за много добър бъдещ растеж.   

Â áëèçêèòå ãîäèíè ùå 
èçëåçåì è íà ÷óæäà áîðñà

Ïðåç 2016 ã. ëèçèíãúò ùå ïîäêðåïè 
èêîíîìèêàòà ñ ïîíå 1 ìëðä. ëåâà

Öâåòàí Àëåêñèåâ, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Ñèðìà Ãðóï Õîëäèíã”:

Áîðèñëàâ Òîäîðîâ,  óïðàâèòåë íà Êþí Ëèçèíã Áúëãàðèÿ è ÀêîðÒ ÎÎÄ:

ÍÀÃÐÀÄÀ ÌÈÑÒÚÐ È ÌÈÑÈÑ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 2015 Â “ÈÊÒ, 
ÀÓÒÑÎÐÑÈÍÃ, ÁÈÇÍÅÑ ÓÑËÓÃÈ”

ÍÀÃÐÀÄÀ ÌÈÑÒÚÐ 
È ÌÈÑÈÑ 

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 2015 
ÂÚÂ “ÔÈÍÀÍÑÈ È 
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÅ”

Тази награда е доказателство за оценените усилия на 
нашия екип във връзка с успешното IPO, което направихме, 
и което е първото голямо от осем години насам. Всички каз-
ват, че сме били „бялата лястовица“ на борсата. Надявам се 
след нас да дойдат още добри компании и това да раздвижи 
борсата и икономиката като цяло. 

Все още продължаваме да търсим формулата на голе-
мия успех. Смятам, че една компания  може да се нарече 
голяма и заслужава внимание, когато е интернационална 
и прави поне над 100 млн. приходи. Нашата цел е да по-
стигнем това в сравнително кратък срок - до 2020 – 2021 г., 
когато вече ще бъдем достатъчно значими, за да мислим за 
някоя от световните борси. 

За целта догодина ще работим много здраво, за да запо-
чнем да изпълняваме това, което сме обещали на инвести-
торите ни, и което е записано в проспекта. Ще инвестираме 
в стратегическите си направления и ще изпълняваме проек-
тите, които сме разписали. 

„Сирма Груп“ е българска компания, която започна да 
се развива от тук, въпреки че първите ни проекти бяха на 
северноамериканския пазар. Именно затова решихме да 
направим IPO първо на българската борса, а не на някоя 
чуждестранна. Не трябва да подценяваме България. Оби-
чаме държавата си и се опитваме да вдигнем репутацията 
ѝ пред света като място, където IT бизнесът е добре развит 
и силен сектор. 

Очаквайте много добри резултати през следващата годи-
на и много интересни събития покрай „Сирма Груп“.   



32
КО

НК
УР

С
32

КО
НК

УР
С

Този приз е знак за усилията и енергията, които влага-
ме аз и моите колеги. Стремим се да предоставяме услуги, 
които да отговарят на високите стандарти, ценени в Европа.

Гордея се изключително много, че транспортно-логис-
тичният сектор постепенно намира място в обществото и, 
макар и плахо, е готов да излезе под прожекторите. Това е 
голям сектор от икономиката и той заслужава особено вни-
мание. Благодаря също, че съм част от най-значимата ра-
ботодателска организация в България – КРИБ, и че реали-
зираме едно толкова значимо и положително събитие като 
„Мистър и Мисис Икономика“ по такъв респектиращ начин.

През изминалата година в „Дискордиа“ отбелязахме зна-
чителен ръст - близо 35%. Освен като приходи към компани-
ята, той се отнася и за заетите работни места. Отбелязваме 
и увеличение на пазарния ни дял в Европа. 

Стремим се да намираме подходящи попълнения за на-
шия екип, макар това да не е много лесно. Търсим само ка-
чествени кандидати.

Занапред ще се стремим да продължим досегашния 
тренд на развитие. Успяхме да постигнем един иновати-
вен, високоефективен модел на работа, който се оценява 
от лидерите в този бранш в Европа и света. Смятам, че 
пред нас има успешно бъдеще.   

Тази награда е връх на кариерата ми. Тръгнал съм от 
нула и за да ми се връчи това отличие, можете да си пред-
ставите колко труд съм положил. Наградата е сбъдната меч-
та, не американската, а българската. Мечтите един ден се 
сбъдват, когато са истински и безкористни. 

Успешната бизнес формула е постоянство и надежда.

Ще разширявам производството в най-различни сфери, 
там, където мога да предложа работа на младите хора, кои-
то не са избягали от България. За мен казват, че от сухо 
дърво калем правя.

Бизнесът е следствие на политиката, не може тя да вър-
ви в грешна посока и бизнесът да се развива. Той или се 
замразява и не прави нищо, или напуска държавата. Гръб-
накът на една икономика са малките и средните фирми и 
услията трябва да бъдат насочени натам.   

Îòáåëÿçâàìå ðúñò îò 35% è 
â ïðèõîäèòå, è â çàåòîñòòà

Óñïåøíàòà áèçíåñ 
ôîðìóëà å ïîñòîÿíñòâî 
è íàäåæäà

Õðèñòî Õðèñòîâ, ñúçäàòåë è èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Äèñêîðäèà” ÀÄ:

Ãåîðãè Ìèëåâ, ñîáñòâåíèê íà “Åëåà” ÅÎÎÄ:

ÍÀÃÐÀÄÀ ÌÈÑÒÚÐ È ÌÈÑÈÑ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 2015 Â 

“ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ËÎÃÈÑÒÈÊÀ”

ÍÀÃÐÀÄÀ ÌÈÑÒÚÐ È ÌÈÑÈÑ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 2015 Â 
ÇÅÌÅÄÅËÈÅ È ÕÐÀÍÈÒÅËÍÎ-
ÂÊÓÑÎÂÀ ÏÐÎÌÈØËÅÍÎÑÒ
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За мен винаги най-важна е била упоритата работа. Също така е не-
обходимо бизнесът да се грижи за благосъстоянието на обществото. 
От тези два постулата се ръководя в дейността си. JobTiger инвести-
ра много в развитието на бизнес средата като цяло. Не се насочваме 
единствено към неща, които ни носят пари, а се стремим и да помага-
ме на хората да живеят по-добре, да бъдат по-щастливи с работата си. 
Това в крайна сметка е нашата професия – да правим така, че всеки да 
се развива в кариерата си. Работим вече 15 години и със сигурност сме 
подали ръка на много хора.

Формулата за успешен бизнес съчетава много работа и желязна 
подготовка. Четох, че не съществува късмет, и съм напълно съгласен с 
тази мисъл. Има подготовка и улавяне на всеки шанс за развитие. Не 
оставяме нищо на случайността. 

Екипът е най-важната съставка от моята формула за успех. Хората 
всъщност правят компанията. Те са направили JobTiger това, което е, 
те са успели да докажат, че могат и че нашата платформа е от полза за 
потребителите ни. Помагаме на клиентите си да намират най-добрите 
кадри. JobTiger е във вихъра на бизнеса, свързан с човешки ресурси. 
Искаме да продължаваме да правим това, в което сме най-добри - ком-
панията работи както за себе си, така и за партньорите си. Смятаме да 
се развиваме все повече в това отношение. 

Съветът ми към всички бъдещи предприемачи е кратък: Рабо-
тете, работете и пак работете! Не се безпокойте, с работа успехът 
идва неизбежно!   

Радвам се, че положените усилия и постигнатите резултати през 
последната година са оценени. Наградата показва, че вървим в пра-
вилна посока. ББР, Националният гаранционен фонд и Микрофи-
нансиращата институция ДЖОБС изпълняват един от приоритетите 
си за подкрепа на стартиращи компании, проекти и дейности чрез 
разнообразни схеми и финансови инструменти, осъществявани 
самостоятелно и  чрез сътрудничество с партниращите търговски 
банки. 

Непосредствените задачи на банката са свързани с текущо об-
работваните проекти и с успешното осъществяване на възложения 
ни мандат по Националната програма за енергийна ефективност. В 
ход е подготовка по планираната Оценка на качеството на активите 
и предстоящите стрес-тестове.

Бизнесът се нуждае от подкрепа в много направления – от облек-
чаване на достъпа до финансиране на микропредприятията до осъ-
ществяване на мащабни инвестиционни проекти, в т.ч. и чрез Фонда 
за стратегически инвестиции (План „Юнкер“), което налага създава-
нето на разнообразни и ефективни инструменти за осъществяването 
им. Компаниите от групата на ББР ще насочат усилията си именно в 
тази посока, като основен акцент ще се търси във възможностите на 
т.нар. индиректно кредитиране чрез финансови посредници, в схеми-
те за споделяне на риска и синдикирано кредитиране. 

Ще положим и необходимите усилия за разширяване и разнооб-
разяване на източниците за финансиране на дейността, което ще 
позволи да предложим повече и по-добри продукти на бизнеса.   

Ïîìàãàìå íà êîìïàíèèòå äà 
íàìèðàò íàé-äîáðèòå êàäðè

Ñâåòëîçàð Ïåòðîâ, ñúçäàòåë è óïðàâèòåë íà JobTiger:

Àíãåë Ãåêîâ, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Áúëãàðñêà áàíêà çà ðàçâèòèå (ÁÁÐ):

ÍÀÃÐÀÄÀ ÌÈÑÒÚÐ È ÌÈÑÈÑ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 2015 Â 

“ÑÒÀÐÒ Â ÊÀÐÈÅÐÀÒÀ”

ÍÀÃÐÀÄÀ ÌÈÑÒÚÐ È 
ÌÈÑÈÑ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 
2015 Â “ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÇÀ 
ÑÒÀÐÒÈÐÀÙ ÁÈÇÍÅÑ”

Ùå ïðåäëîæèì ïîâå÷å è ïî-äîáðè 
ôèíàíñîâè ïðîäóêòè çà ôèðìèòå
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- Какво означава тази награда за вас?                                                                                                
- Признание, че нелекият и упорит труд на екипа на 

„Метрореклама“ през тези вече над 10 години в областта 
на външната рекламата е забелязан и оценен по дос-
тойнство. Огромна чест в личен план  е да бъда отличе-
на и застана редом с най-изявените и успешни имена в 
българския бизнес. Но същевременно с това и огромна 
отговорност – да запазим доверието на своите клиенти 
и всички заедно да работим за развитието на бизнеса в 
България.

- Какви качества трябва да притежаваш?
- За да си успешен партньор на бизнеса, трябва във 

всеки един момент да усещаш неговия пулс и да бъдеш 
максимално подготвен, за да откликваш винаги креа-
тивно на неговите нужди. Отстояването на добро име, 
коректността, професионализма, а също и идеята за 
дългосрочно партниране, прави отношенията от подо-
бен род не само продуктивни, но и устойчиви, което е 
важно за нас.                                               

- Какви са най-значимите ви успехи през 2015 г.?                                                                                   
- Не разглеждаме успехите си независимо един от 

друг. Ценим всеки един свой успех, защото дълбоко оце-
няваме най-вече извървения път до него.

- Какви са тенденциите в рекламния бранш в по-
следно време?

- По отношение на външната реклама, тенденцията 
е тя да увеличава дела си в медия плановете на кли-
ентите и през 2016 г. Прогнозата се базира на данни, 
които получихме на последния конгрес на FEPE (The 
Federation European Publicite Exterieur) през юни 2015г. 
в Будапеща, чиито член сме. И не случайно, тъй като 
все повече в живота на хората се налага тенденцията 
да прекарват над 80% от ефективното си време извън 
дома си, което е гарант за нарастващия успех на външ-
ната реклама.

- Върху какво ще бъдат насочени най-вече усили-
ята ви през 2016 г.?

- Да запазим доброто темпо на развитие на „Метро-
реклама“ и мотивираме все повече клиенти да реализи-
рат своя успех именно чрез нас!   

Öåíèì âñåêè ñâîé óñïåõ 
çàðàäè èçâúðâåíèÿ ïúò äî íåãî

Çàðèíà Ãåí÷åâà, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Ìåòðîðåêëàìà”:

ÑÏÅÖÈÀËÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ 
“ÏÀÐÒÍÜÎÐ Â ÁÈÇÍÅÑÀ”

Ïî òåêñòà ðàáîòèõà 
Òàòÿíà ßâàøåâà, Èëèÿ Ëàçàðîâ, 
Àëåêñàíäðà Ñîòèðîâà, Èâàéëà 
Ðàäåíêîâà, Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà, 
Äèìèòúð Ëàçàðîâ, Ìàðèíà 
Êðàñèìèðîâà è Âåëèíà Âåëèíîâà

Ôîòî Àëåêñàíäúð Íèøêîâ,
Ñòîÿí Éîòîâ è ÊÐÈÁ

За мен наградата символизира нашия успех в борбата със сивата икономика. 
Разбира се, най-лесното е да приемеш наградата, но всъщност усилията и хо-

рата зад нея са истинската награда. Екипът на MasterCard всеки ден работи сре-
щу сивата икономика и се стреми да осигури на компанията публични и частни 
партньорства. Нашата роля е да разполагаме с експертизата, а не да убеждаваме 
отделните търговци да започнат да приемат електронни разплащания.

Когато става въпрос за внедряване на технологията за безконтактни плаща-
ния, размерът на пазара не е ключов елемент, а по-скоро начинът, по който той 
възприема иновациите и оценява иновативните решения. Когато става въпрос за 
България, популярността на MasterCard технологията за безконтактни плащания 
се увеличава непрекъснато.

Ще продължаваме да развиваме електронните разплащателни системи в 
България, като предоставяме повече иновации в разплащателните услуги, по-
добри технологии и по-компетентни експерти. Това се прави с цел хората да 
обменят повече пари в електронни разплащания, защото това е по-евтиният и 

Ùå ïðåäëàãàìå ïîâå÷å èíîâàöèè         
Àðòóð Òóðåìêà, ãåíåðàëåí ìåíèäæúð íà “ÌàñòåðÊàðä” çà Áàëêàíèòå:
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Получената награда е признание за моята рабо-
та като член на консултативния съвет на КРИБ и 
дългите години, в които съм работил там. За мен 
КРИБ е кауза и винаги сме се стремили да бъдем в 
полза на обществото, бизнеса и икономиката като 
цяло. 

Изминалата година беше сравнително добра за 
строителния бранш. Изпълнихме редица проекти, 
почти изцяло по европейски програми. За съжале-
ние, бизнесът все още не може да се съвземе на-
пълно от кризата през 2008 - 2009 г.  Все пак стро-
ителният сектор работи и съществува . Има леко 
раздвижване в сфери, които преди бяха стигнали 
почти до нулата. Да се надяваме, че това е един 
добър знак за продължаващо развитие. 

Около 85% от строителните дейности продължа-
ват да бъдат следствие от обществени поръчки – 
държавни и общински, така че именно те са тези, 
които дърпат строителния бизнес . От тях 90% са 
по линия на европейски програми. За съжаление, 
частните инвестиции все още не могат да бъдат се-
риозен двигател на подема. 

През следващата година се очаква да се запази 
същата тенденция. Бизнесът и държавата трябва да 
помислят, че 2020 г., когато ще изтече програмният 
период, не е далеч, и не се знае дали ще има след-
ващ такъв. Т.е, не бива да разчитаме само на евро-
пейската солидарност, а нашата икономика трябва 
да работи така, че сама да финансира капиталовите 
си вложения. 2016 г. се очаква да бъде трудна в на-
чалото, докато стартират новите проекти.   

Ñòðîèòåëíèÿò áèçíåñ ðàç÷èòà 
îñíîâíî íà åâðîïðîåêòè

Ñâåòîñëàâ Ãëîñîâ, ïðåäñåäàòåë íà Êàìàðàòà íà ñòðîèòåëèòå â Áúëãàðèÿ:

      â ðàçïëàùàíèÿòà

ÑÏÅÖÈÀËÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ ÏÎ×ÅÒÍÀ 
ÇËÀÒÍÀ ÇÍÀ×ÊÀ ÍÀ ÊÐÈÁ

ÑÏÅÖÈÀËÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÖßËÎÑÒÅÍ 
ÏÐÈÍÎÑ Â ÁÎÐÁÀÒÀ ÑÐÅÙÓ ÑÈÂÀÒÀ 

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÑÈËÈßÒÀ ÇÀ 
ÑÚÇÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ÁÅÇÊÀÑÎÂÎ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

по-сигурният начин да управляваш парите си. Също така, 
използвайки тази технология, ние намаляваме сивата 
икономика на страната. Решението на този проблем се 
крие в набор от политики и регулаторни мерки, които да 
помогнат на правителството на България да намали ни-
вото на сивата икономика в страната.

Нашата формула на успеха се дължи на последова-
телността и добрата ни работа.   
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ÏÎÄÊÐÅÏßÌ ÈÄÅßÒÀ 
ÂÑßÊÀ ÔÈÐÌÀ ÄÀ ÌÎÆÅ 
ÄÀ ÎÏÐÅÄÅËß ÐÀÁÎÒÍÈÒÅ 
ÄÍÈ È ÎÒÏÓÑÊÈÒÅ
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Г-н Калфин, как оценявате бю-
джет 2016? Как ще коменти-
рате актуализацията за тази 
година?

- Актуализацията бих разде-
лил на две части – едната част касае за-
вършването на европейските програми и 
е абсолютно задължителна. Говорим за 
малко под 500 млн. лв. допълнително, 
за да може да се приключат програми-
те и да си вземем парите от ЕС, защото 
иначе ще излезе по-скъпо на бюджета. 
Това, което и самият аз трудно възпри-
емам, е допълнителното увеличаване  
на бюджетите на различни ведомства. 
Трябва да се научим, че бюджетът е 
такъв, какъвто е и всяка една система 
трябва да се вмества в предварително 
заложеното. Актуализация имаше и в 
края на 2014 г., но тогава я отдавам на 
факта, че имаше три правителства. В 
нормална година обаче това не би тряб-
вало да се случва. 

Бюджетът за 2016 г. като макроико-
номическа рамка върви в добра посока, 
особено що се отнася до прогнозите за 
икономически растеж и ограничаване-
то на дефицита до 2%. Има известни 
резерви, включително възможности за 
привличане на външни заеми, с по-ви-
сока сума. Това, което не виждам в него, 
е по-специално внимание към развитие-
то на икономиката. То няма да е дос-
татъчно убедително, ако го оставим да 
се развива от само себе си. Държавата 
трябва да въведе повече инструменти, 
нещо като български план „Юнкер“, и да 
ги мобилизира така, че да подпомогне 

икономическото оживление. Бюджетът 
е разумен в макроикономически аспект, 
разходите се увеличават с 2 млрд. лв. 
Приоритетите от тези 2 млрд. лв. са со-
циалната система и основно грижата за 
възрастните хора и за децата, общини-
те, здравеопазването, сферата на сигур-
ността. 

- Достатъчно ли са заделените 
средства за социални политики?

- Искаше ми се да имахме повече 
средства, свързани с активните полити-
ки на пазара на труда и за нови социал-
ни политики, но това, което не идва от 
националния бюджет, го попълваме чрез 
европейските фондове. Вече стартира и 
фонд „Човешки ресурси“, който работи в 
областта на труда и социалната полити-
ка. Тази оперативна програма е лицен-
зирана първо в България, първа започ-
на да работи и до края на тази година 
ще си поиска обратно първа средствата 
от Европейската комисия. Така компен-
сираме амбициите си за по-значими со-
циални промени с европейски средства. 

МРЗ се повишава на 420 лв. от 1 
януари. Според бизнеса увеличението 
й не корелира с основни икономически 
показатели като производителност и ин-
флация. Каква трябва да е политиката 
на страната в това отношение?

По принцип заплатите за труд в Бъл-
гария трябва да растат. Ако сравним как-
во произвежда един човек и това, кое-
то получава, със средноевропейските 
нива, ще видим, че има възможности за 

БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА
ОТ СВОЙ ПЛАН „ЮНКЕР“
Àâòîð Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà

ÄÎÕÎÄÈÒÅ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ 
ÐÀÑÒÀÒ, ÑÚ×ÅÒÀÍÎ 
Ñ ÏÎ-ÂÈÑÎÊÀ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÍÎÑÒ, 
ÊÀÇÂÀ 
ÂÈÖÅÏÐÅÌÈÅÐÚÒ 
È ÌÈÍÈÑÒÚÐ ÍÀ 
ÑÎÖÈÀËÍÀÒÀ 
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Èâàéëî Êàëôèí:
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увеличаване на доходите. Не мисля, че поддържането на 
ниски доходи от труд е конкурентно предимство за бизнеса. 
Освен това то не създава привлекателна среда за хората, 
особено за младите, които са извън пазара на труда. Из-
ключително важно е доходите в България да растат, като 
това трябва да е съчетано с подпомагане на фирмите да 
инвестират в енергийна ефективност и по-висока произво-
дителност. Натискът обаче не трябва да е през доходите, 
защото трябва да си даваме сметка за социалните после-
дици от това. 

- Как дуалното образование ще повлияе на пазара на 
труда?

- Веднага след като започне да работи, всички ще се 
убедим, че има добър ефект. В момента образователната 
система бълва млади хора с диплома за средно образова-
ние. От там единственият шанс да продължиш е да отидеш 
в университет. 80% от завършилите поемат по този път. 
Младият човек излиза с университетска диплома, но без 
стаж, и затова му е много трудно да намери работа. Дуал-
ната система ще дава възможност младежите да натрупат 
опит, още докато са между 16 и 18 години. В последните 
две години в училище са намалени часовете за общо об-
разование и за сметка на това им се дава работа в пред-
приятия. Така младият човек има доход, има занаят и на 
18 години излиза със завършено средно образование, май-
сторско свидетелство за компетентност в дадена област и 
опит, с който оттам нататък може да срещне много отво-
рени врати. Страните, които традиционно прилагат дуал-
ната система - Германия, Австрия и Швейцария, имат най-
ниската младежка безработица в Европа. Ако погледнете 
и професиите, които се търсят в момента, те са точно за 
професионалисти , а не за висшисти или общи работници. 
Такива хора няма, а на пазара се търсят. 

- Одобрявате ли предложението за увеличаване на 
платения годишен отпуск на 25 дни?

- Привлекателно е, но не мисля, че е добра идея, без 
да се погледнат цялостно условията на труд. Нужда от по-
голям отпуск има там, където има голямо натоварване и 
висока интензивност на труда. Тук е и в интерес на работо-
дателя да остави повече време на служителя да си почине, 
а не да трупа отпуски и след това компенсация за тях. Но 
въпросът опира до вида труд, който се полага. За този, кой-
то не е особено интензивен, 20 работни дни платен отпуск, 
към който има и доста други добавки, означава, че ще се 

почива месеци и повече в годината, което не е малко. Под-
крепям идеята всяка фирма да може да определя работни-
те дни, стига да има някакъв минимум. 

- Как да подобрим финансовата грамотност на бъл-
гарите и МТСП може ли да се ангажира с такава иници-
атива?

- Работихме много по тази тема, когато правихме рефор-
мата в пенсионната система. Цялата осигурителна система 
на практика е една спестовна книжка – всеки заделя нещо 
в нея и след това получава съответните компенсации. Вече 
има възможност за повече избор, така че всеки да знае как 
се управляват парите му. Знанията по елементарни финан-
сови операции, как работят финансовите пазари и откъде 
идват парите за пенсии, за безработица, са важни за всеки 
човек. Не трябва да си мислим, че има една зла държава, 
която събира парите на хората, и после не иска да им ги 
върне. До голяма степен човек получава това, за което се 
осигурява. 

- Коя страна може да ни бъде пример за пенсионна 
система?

- Няма най-добра пенсионна система, защото тя до голя-
ма степен зависи от националните особености. В България 
има тристълбов модел, който включва солидарен стълб и 
капиталови сметки в частни фондове, които са задължи-
телни и доброволни. Тази система съществува в 12 източ-
ноевропейски страни. Тя беше предложена и наложена от 
Световната банка по едно и също време. Междувременно 
във всички страни има някакви корекции. България до го-
ляма степен запазва архитектурата на тези три стълба. С 
правото на избор между солидарната система и капитало-
вата сметка се надявам частните фондове да бъдат много 
по-активни и те да съдействат за финансовата грамотност 
и да обясняват на хората защо има смисъл да спестяват 
при тях. 

- Смятате ли, че трябва да насърчим инициативата 
към спестяване в частните пенсионни фондове?

- Не, не смятам. Задължителната вноска в частните пен-
сионни фондове, която остана в България, е 5%. Тя е най-
високата сред страните в Централна и Източна Европа. 
Някои премахнаха задължителния елемент, а други го на-
малиха доста под 5%. Солидарната система е по-тромава, 
там с днешната си вноска плащаш пенсията на родителите 
си и чакаш един ден някой друг да плаща твоята пенсия и 
затова много хора проявяват недоверие. Факт е обаче, че 
пенсионната система е обвързана с икономиката. Щом има 
икономика, ще има и пенсионна система. 

Предимство на капиталовите сметки е, че можеш да сле-
диш средствата, които са натрупани по тях, но има и доста 
рискове. Единият е свързан с рязко влошаване на икономи-

ÙÎÌ ÈÌÀ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÙÅ ÈÌÀ 
È ÏÅÍÑÈÎÍÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
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ческите условия – фалити, хиперинфлация и т.н., 
а другият е, че там трудно може да се иска акту-
ализация на пенсиите. При тях получаваш това, 
което си събрал. Солидарната система търси на-
чини, макар и малки, да актуализира всяка година 
доходите. Според мен системата, както е уредена 
у нас като комбинация от двете, е най-добра. 

- Кои са правилните мерки за борба срещу 
сивата икономика?

- Държавата трябва да насочи усилията си, 
за да противодейства на сивата икономика, тъй 
като тя не е добра за никого от обществото. Като 
примерна мярка мога да посоча еднодневните 
договори в селското стопанство, които въведо-
хме на 20 юли т.г. Тогава вече бяха приключили 
работите по редица селскостопански култури и от 
тази дата до края на сезона има 80 000 сключени 
такива договора, основно за обиране на грозде, 
малини и др. Ние не си представяме, че те са се 
самообирали преди това. Просто преди са били 
в икономиката на черно, ние ги вадим на светло, 
хората са осигурени и всичко това е в интерес на 
работодатели, работещи и държава.   

ÈÂÀÉËÎ ÊÀËÔÈÍ å  çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñå-
äàòåë ïî äåìîãðàôñêàòà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà è ìè-
íèñòúð íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà. Ðîäåí å íà 30 
ìàé 1964 ã. â Ñîôèÿ.

Ìàãèñòúð å ïî ìåæäóíàðîäíè èêîíîìè÷åñêè îòíî-
øåíèÿ îò Óíèâåðñèòåòà çà íàöèîíàëíî è ñâåòîâíî 
ñòîïàíñòâî. Ïðèòåæàâà ìàãèñòúðñêà ñòåïåí ïî 
ìåæäóíàðîäíî áàíêèðàíå (International Banking) îò 
óíèâåðñèòåòà â Ëîôáúðî (Loughborough University), 
Âåëèêîáðèòàíèÿ. Ïðîôåñèîíàëíàòà ìó ïîäãîòîâêà 
âêëþ÷âà ðåäèöà ñïåöèàëèçàöèè â Áåëãèÿ, Ðåïóáëèêà 
Êîðåÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑÀÙ è äð.

Èçáèðàí å ÷åòèðè ïúòè çà íàðîäåí ïðåäñòàâè-
òåë - â 37-îòî, 38-îòî, 40-îòî è 43-îòî Íàðîäíî 
ñúáðàíèå. Ìåæäó 2002 è 2005 ã. å ñåêðåòàð ïî èêî-
íîìè÷åñêèòå âúïðîñè íà ïðåçèäåíòà íà Ðåïóáëèêà 
Áúëãàðèÿ Ãåîðãè Ïúðâàíîâ.

Â ïåðèîäà 2005-2009 ã. å çàìåñòíèê ìèíèñòúð-
ïðåäñåäàòåë è ìèíèñòúð íà âúíøíèòå ðàáîòè íà 
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ. Áèë å ÷ëåí íà Åâðîïåéñêèÿ ïàð 
ëàìåíò îò ãðóïàòà íà Ïðîãðåñèâíèÿ àëèàíñ íà ñî-
öèàëèñòèòå è äåìîêðàòèòå (2009-2014), êàêòî è 
ëèäåð íà áúëãàðñêàòà äåëåãàöèÿ íà ñîöèàëèñòèòå 
â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò.
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ÁÈÇÍÅÑ ËÈÄÅÐÈ ÑÏÎÄÅËßÒ 
ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ È ÏËÀÍÎÂÅÒÅ ÑÈ

Няма прегради пред смелите намерения на компа-
ниите, които имат ясни цели за развитие, за навли-
зане в нови ниши и за експанзия на нови пазари. 
Начело на такъв бизнес стоят лидери, които вина-
ги виждат хоризонт. За тях растежът на бизнеса е 

МИСИЯ ВЪЗМОЖНА. Тяхната формула е ДЕЙСТВИЕ, а не 
„изчакване“. Те обичат иновациите и технологичното обно-
вление. Вървят напред с добре премерена стъпка.   

20152015МОЯТАМОЯТА
го

ди
на
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ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÀÕÌÅ 
ÌÎÄÅËÀ ÑÈ ÍÀ 

ÎÁÑËÓÆÂÀÍÅ. 
ÎÒ×ÅÒÎÕÌÅ ÐÚÑÒ 
Â ÒÚÐÑÅÍÅÒÎ ÍÀ 

ÁÈÇÍÅÑ ÊÐÅÄÈÒÈ

Ïîëó÷èõìå ïðèçíàíèå 
îò IBM íà ñâåòîâíî íèâî

Имахме изключително динамич-
на година в компанията – пре-
местихме софийската органи-
зация в нов офис, открихме 
представителство в Германия, 

разширихме клиентската си база на пове-
че от 100 клиенти в 15 държави по света 
и увеличихме броя на служителите си от 
150 в началото на 2015-а до над 250. За 
ScaleFocus най-яркото събитие за годи-
ната е номинацията и връчването на на-
градата IBM Business Partner of the Year 
– досега в България не е имало компания, 
която да е получила това признание от 
IBM на световно ниво. Видяхме как упо-
ритостта и отдадеността в инвестиции в 
специфични технологии и услуги, които 
предоставяме, се оценяват от най-големи-
те играчи в ИТ бизнеса. 

Получихме отличие за най-динамич-
но развиваща се компания в региона, но 
амбициите ни за растеж не стигат до тук 
– планът ни за развитие в следващите 
няколко години е много предизвикателен. 
Също така признанието за нас не е само-
цел – по-важно е растежът да е постигнат 
по най-правилния начин. Следвайки стре-
межа към съвършенство и другите корпо-
ративни ценности, ще продължим нашата 
експанзия в цяла Европа, Северна Амери-

ка и Азия, ще увеличаваме и поддържаме 
отлични бизнес отношения с все повече 
клиенти от цял свят. 

Започнахме процес на разрастване и 
откриване на нови офиси. В най-скоро 
време ще открием офис в Северна Аме-
рика. След това сме насочили погледа 
си на изток от Европа. Не изключваме и 
възможността паралелно с вече ясните 
планове за експанзия да увеличим и раз-
войните си центрове на територията на 
България и съседните страни.

Аутсорсингът е най-успешно развива-
щият се сектор в България. Затова нека 
се борим заедно с държавните институции 
да направим България по-привлекателно 
място за живеене и да спрем изтичането 
на българския талант в чужбина. Даже об-
ратното - да привличаме качествени чуж-
дестранни служители чрез така наречената 
„синя карта“, които да се влеят в българ-
ската икономика. Нека и чужденците рабо-
тят за нас, не само ние за тях. Страната ни 
ще затвърждава позицията си и ще бъде 
атрактивна за много чуждестранни инвес-
титори, особено след като през октомври 
2015 г. България беше отличена с приза 
за Outsourcing Destination of the Year на 
European Outsourcing Awards.   

Ïëàìåí Öåêîâ, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ScaleFocus:
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През 2015 г. се случиха важни 
неща, особено за Райфай-
зенбанк в България – тази 
година заедно с клиенти, 
партньори и служители от-

белязваме 20 години от старта на 
операциите ни в страната. Преди 20 
години започнахме бизнеса си изця-
ло на зелено, обслужвайки предимно 
корпоративни клиенти и мултинацио-
нални компании. За този период чрез 
органичен растеж се превърнахме в 
една от водещите универсални банки 
в България и смятаме да следваме 
тази успешна  стратегия и в дълго-
срочна перспектива  - да бъдем сред 
лидерите на пазара.   

В началото на тази година се пре-
местихме и в нова централа, в което 
намирам символика. Това е символ на 
намерението ни да продължаваме да 
бъдем модерна, иновативна, прозрач-
на и отворена банка с дългосрочна 
амбиция да се развиваме тук.

2015-а бе важна за банковия сек-

тор. След турбулентната 2014-а през 
тази година голяма част от доверието 
в пазара се възстанови, но предстои и 
нещо изключително важно – планира-
ните за 2016 г. прегледи на качество-
то на активите на българските банки. 
Уверен съм, че новото ръководство 
на БНБ, избрано през тази година, 
ще проведе задълбочени и прозрачни 
тестове, за да може клиентите да са 
сигурни, че случаят с КТБ няма да се 
повтори.   Райфайзенбанк вече пре-
мина такъв тест през миналата година 
като дъщерно дружество на системно 
важна европейска банка, който по-
твърди, че портфейлът ни е консерва-
тивен и с добро качество.

2015 година бе и година на нама-
ляващи лихви, от което спечелиха 
най-много клиентите  - лихвите по 
кредитите достигнаха исторически 
ниски нива, а конкуренцията между 
банките даде възможност на клиен-
тите да бъдат предлагани все по-
изгодни и разнообразни продукти и 
услуги.   

ÏÐÅÌÅÑÒÈÕÌÅ ÑÅ È Â ÍÎÂÀ 
ÖÅÍÒÐÀËÀ, ÊÎÅÒÎ Å ÑÈÌÂÎË 
ÍÀ ÍÀÌÅÐÅÍÈÅÒÎ ÍÈ ÄÀ 
ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀÌÅ ÄÀ ÑÌÅ 
ÈÍÎÂÀÒÈÂÍÀ ÁÀÍÊÀ Ñ 
ÄÚËÃÎÑÐÎ×ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

Îëèâåð Ðüîãë, ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ è ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Ðàéôàéçåíáàíê Áúëãàðèÿ” ÅÀÄ:

Êëèåíòèòå ñïå÷åëèõà îò 
íàìàëÿâàùèòå ëèõâè ïî êðåäèòèòå

V iber продължава да 
бъде движеща сила в 
подобряване на кому-
никацията между хора-
та. Вече Viber има 664 

милиона уникални потребители в 
193 държави по света.  Това до-
казва, че Viber е водеща услуга 
за изпращане на безплатни тек-
стови съобщения, забавни сти-
кери, снимки, видеа и дудъли, 
както и за споделяне на место-
положението, осъществяване на 
безплатни разговори с HD ка-
чество. 

През август 2015 г. Viber откри 

офис за Централна и Източна Ев-
ропа, базиран в София. ЦИЕ се 
нарежда в топ три на регионите 
в света поради изключителния 
ръст на бизнес на компанията и 
голяма потребителска база от 27 
млн. ползватели. Първоначал-
ният фокус на офиса е насочен 
към водещите пазари в региона 
- България, Гърция, Сърбия, Хър-
ватска и Унгария. В тези страни 
вече са налице редица успешни 
партньорства с водещи телеко-
ми, медийни групи, спортни орга-
низации, държавни институции, 
известни личности и брандове 
за създаване на локални спонсо-
рирани стикер пакети, публични 
чатове и Viber промоции. През 
2016-а тази част от бизнес парт-
ньорствата на Viber очаква свое-
то бурно развитие.   

ÈÇÃÐÀÆÄÀÌÅ ÓÑÏÅØÍÈ ÏÀÐÒÍÜÎÐÑÒÂÀ Ñ 
ÂÎÄÅÙÈ ÒÅËÅÊÎÌÈ, ÌÅÄÈÉÍÈ ÃÐÓÏÈ, ÄÚÐÆÀÂÍÈ 
ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ, ÈÇÂÅÑÒÍÈ ËÈ×ÍÎÑÒÈ È ÁÐÀÍÄÎÂÅ

Àòàíàñ Ðàéêîâ, ãåíåðàëåí ìåíèäæúð íà Viber çà Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà:

Viber èçáðà Ñîôèÿ çà
ðåãèîíàëåí îôèñ



Измина една година, откак-
то представихме марката 
„Теленор“ в България. То-
гава, когато съобщихме 
на всички, че компанията 

вече ще се казва „Теленор“, на пове-
чето хора в страната този бранд не 
говореше нищо. Днес той е познат 
на всички. 

Тогава обещахме две неща: че 
сме дошли в България за дълго и че 
ще превърнем „Теленор“ в любимия 
оператор на българите. Това са две 
много смели обещания, но 160-те го-
дини история на „Теленор груп“ до-
казват, че ние никога не обещаваме 
нищо, което не можем да направим.

През 2015 г. завършихме обно-
влението на мрежата на компани-
ята. Благодарение на усилията на 
1000 души от 12 различни нацио-

налности, за 18 месеца ние изгра-
дихме най-модерната високотехно-
логична мобилна мрежа в България, 
готова да предложи 4G услуги. Това 
е технологичната основа, на която 
ще продължим да работим за своя 
успех. 

Почти 4 милиона клиенти разчи-
тат на „Теленор“ за всекидневните 
си комуникации. Именно заради тях 
въведохме нови за България стан-
дарти в обслужването на клиенти и 
в създаването на търговски предло-
жения, а те ни възнаградиха с дове-
рието си. Благодарим на всеки един 
от тях. 

„Теленор България“ е все още в 
началото на едно дълго и, дълбоко 
вярвам в това, много успешно пъте-
шествие. Всеки е добре дошъл да се 
присъедини към нас.   

ÈÇÃÐÀÄÈÕÌÅ 
ÍÀÉ-ÌÎÄÅÐÍÀÒÀ 
ÂÈÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀ 
ÌÎÁÈËÍÀ ÌÐÅÆÀ Â 
ÁÚËÃÀÐÈß, ÃÎÒÎÂÀ ÄÀ 
ÏÐÅÄËÎÆÈ 4G ÓÑËÓÃÈ

Ñòàéí-Åðèê Âåëàí, ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Òåëåíîð Áúëãàðèÿ”:

Âúâåäîõìå íîâè ñòàíäàðòè
â îáñëóæâàíåòî
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Ваше Превъзходителство, как оценявате ико-
номическите отношения между България и 
Франция през последните години?

- Намирам ги едновременно за отлични, но и за 
недостатъчни. Франция се нарежда на осмо мяс-

то сред търговските партньори на България. За 10 години 
обменът между двете страни нарасна с 67% и през 2014 г. 
достигна размер от 1,7 млрд. евро. През последните десет 
години френският износ към България нарасна с 44%. Бъл-
гарският износ към Франция, от своя страна, бележи успех 
в сектори като текстилната промишленост и производството 
на облекла, както и в електромеханичното и електронното 
оборудване. 

 
Обемът на френските преки чуждестранни инвестиции 

надхвърля милиард евро, което нарежда страната на десето 
място сред чуждестранните инвеститори в България , след 
Германия и Австрия, но преди САЩ. Тези инвестиции се из-
разяват на практика в присъствието на стотина филиала в 
България осигуряващи близо 11 000 работни места. Сред 
най-видимите инвеститори са Société Générale, BNP Paribas, 
Décathlon, Mr. Bricolage, Groupama, Pierre Fabre, L’Occitane, 
Ubisoft, Schneider Electric, Saint-Gobain.

 

Êñàâèå Ëàïåð äüî 
Êàáàí å ðîäåí íà 
29 äåêåìâðè 1963 ã. 
Çàâúðøèë å Èíñòèòóòà 
ïî ïîëèòè÷åñêè íàóêè è 
ðàáîòè â Ìèíèñòåðñòâî 
íà âúíøíèòå ðàáîòè 
íà Ôðàíöèÿ îò 1989 
ã. íàñàì. Âëàäåå 
àíãëèéñêè, áúëãàðñêè, 
ïîðòóãàëñêè è íåìñêè 
åçèê. Ïîñëàíèê å íà 
Ðåïóáëèêà Ôðàíöèÿ â 
Áúëãàðèÿ îò äâå ãîäèíè.

àâòîð: Èëèÿ Ëàçàðîâ

Ôîòî Ñòîÿí Éîòîâ
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ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀÙÀÒÀ ÅÌÈÃÐÀÖÈß ÍÀ ÍÀÉ-ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÀÍÀÒÀ 
ÐÀÁÎÒÍÀ ÐÚÊÀ Å ÑÏÈÐÀ×ÊÀ ÇÀ ×ÓÆÄÅÑÒÐÀÍÍÈÒÅ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ È ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÑÒÐÀÍÀÒÀ

РЕФОРМИТЕ 
ЩЕ ЗАДЪРЖАТ 
МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

Í.Ïð. Êñàâèå Ëàïåð äüî Êàáàí:

- Кои области на икономическите отношения между 
двете държави биха могли да станат по-интензивни?  

- Лансирането на оперативни програми, финансирани от 
европейските фондове, за периода 2014-2020 г. би трябва-
ло да ни позволи да засилим допълнително икономическите 
отношения между нашите две страни. Франция например 
притежава доказан опит в железопътния сектор, но също 
така и в множество други сектори като електропроизвод-
ството (ядрена енергетика, възобновяеми енергийни източ-
ници, енергийна ефективност), електропроводите, летищ-
ната инфраструктура, градския транспорт, управлението на 
водите  др. 

Нашите предприятия са готови за партньорства с българ-
ски фирми, които имат това желание, за да участват заедно 
в планираните от правителството проекти и по този начин 
да отговорят на обществените поръчки, но също така и да 
обменим нашите познания и опит, за да могат нашите отно-
шения да се впишат в един дългосрочен времеви диапазон. 

 
- Как гледа френският бизнес на икономическия и ин-

вестиционния климат в България?
- През последните години България се наложи като нов 

актьор с тежест в региона. С БВП, възлизащ на близо 40 

млрд. евро и население от 7,2 млн. души, страната предла-
га несъмнено редица преимущества: благоприятно данъчно 
облагане, умерена цена на производство, квалифицирана 
работна ръка на примамлива цена. Страната вече е член на 
Европейския съюз, което позволява да се намалят и дори 
напълно да се отстранят множество пречки пред свободното 
движение на стоки. Уникалното й географско местоположе-
ние, в сърцето на пътищата, свързващи Изтока със Запада, 
в близост до турския пазар (74 млн. души население), в сър-
цето на международни транспортни, железопътни и газови 
коридори, e силно ценено от френските предприятия. Към 
това се прибавя и стабилната политико–икономическа сре-
да, която фаворизира доверието на инвеститорите. Хармо-
низирането на законодателството с европейското улеснява 
упражняването на икономическа дейност на българска тери-
тория. Но привлекателността на страната за чуждестранни-
те инвеститори зависи също така от ефективното прилагане 
на реформи, които засягат защитата на инвестициите, бор-
бата с корупцията, осигуряването на независима от всякакъв 
натиск и ефективна съдебна система, както и свободен и ра-
внопоставен достъп до обществените поръчки. Това са усло-
вия, необходими също така, за да спре младият български 
елит да вижда своето бъдеще извън страната. Защото про-
дължаващата емиграция на най-квалифицираната работна 
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ръка рискува да бъде спирачка не само за чуждестранните 
инвестиции, но също така и за развитието, необходимо на 
страната, за да достигне средното европейско ниво. 

 
- Кои сектори на българската икономика са най-инте-

ресни за френските инвеститори?
- Френското присъствие е в унисон със структурата на 

българската икономика. На първо място, секторът на услу-
гите генерира 55% от оборота на френските предприятия 
в България. Той покрива серия от дейности, в това число 
банкирането и застраховането (пример са Société Générale 
и BNP Paribas, които са сред основните банки в България, 
респективно сред търговските и инвестиционните банки), ко-
муналните услуги (Veolia осигурява водоснабдяването, кана-
лизацията и пречистването на отпадъчните води на терито-
рията на Столична община и част от топлоснабдяването на 
Варна), търговията на дребно (например Décathlon има шест 
обекта в България) и хотелиерството (групата Accor откри в 
София един Novotel и в момента  финализира проект за Ibis 
в центъра на града). Не трябва да забравяме, разбира се, и 
транспорта, внос–износа, разработването на софтуер. 

 
На второ място с 34% от оборота се нареждат големите 

френски индустриални инвеститори като Schneider Electric, 
Saint-Gobain, Montupet, Serta и Air liquide, който разполага с 
три завода за производство на газ. Имаме важно присъст-
вие и в селскостопанския сектор (11% от оборота), като тук 
са представени десетина френски предприятия. Групата 
Souffl et например експлоатира две предприятия за произ-
водство на малц и планира изграждането на ново. 

 
И накрая, групата Total, която присъства от доста години 

на българския пазар за масла за автомобили и индустрията, 
придоби през 2012 г. заедно със своите партньори OMV и 
Repsol разрешително за търсене и проучване на нефт и при-
роден газ в Черно море. 

 
- Кои български продукти имат най-добри възможнос-

ти за реализация на френския пазар?
- Според данни на френската митническа служба, бъл-

гарски продукти, които се продават най–добре на френския 
пазар, са дрехите (според официалните митнически данни 
от 2014 г. те съставляват 19% от българските стоки, изнесени 
за Франция), електроразпределителни и контролни апарати 
(10% от общата продажба на български стоки във Франция), 
гъши дроб, зърнени продукти (6%), електрическо и електрон-
но оборудване за автомобили (5%). През 2014 г. износът на 
български стоки във Франция достигна до рекордните 971 
млн. евро. 

 
И някои конкретни и точни примери, от най–простите до 

най–комплексните. България изнася успешно във Франция 
вина, гъши дроб, маркови облекла (Lise Charmel, Texar и 

др.), алуминиеви отливки, лагери, електрически прекъсвачи 
и програмируеми контролери, хладилници, акумулатори, те-
лекомуникационни антени, оборудване за автомобили. Това 
многообразие отразява богатството на българската експер-
тиза. 

 
Да не забравяме и обслужващите дейности, които се из-

насят във Франция чрез отличното ниво на подготовка на 
български кадри и техници. Такъв е примерът, да речем, на 
специализираните в аутсорсинг на бизнес процеси пред-
приятия или в информационните технологии (сред които е 
френската група ATOS).

 
- Какви нови бизнес проекти предстоят между Бълга-

рия и Франция?
- В идващите месеци и години очаквам нещата най-много 

да се раздвижат в областта на устойчивото развитие. Нови 
международни норми, нови политики, нови опасения на 
гражданите и консуматорите са на път да се появят. Всички 
те са и в центъра на 21-ата конференция на страните от 
Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение 
на климата или съкратено COP21, която се откри в Париж 
на 30 ноември. Предприятията много бързо ще разберат, 
ако не са го направили все още, че всичко това представля-
ва едно ново поле на действие, на което те имат интерес 
да присъстват, без да губят време. Френските предприятия, 
които присъстват тук (EDF, Veolia, Schneider Electric, Saint-
Gobain и др.), могат да предложат на България нови реше-
ния за развитието на един устойчив град.

 
Посолството на Франция в България си поставя за цел 

да повиши чувствителността и осъзнатостта на българската 
общественост и да изгради мостове между експерти, пред-
приемачи, преговарящи, общественици и широката публика. 
От доста месеци вече Френският институт е домакин на се-
рия от събития, посветени на ограничаването на глобално-
то затопляне, които събират признати български и френски 
експерти. Така например на 12 ноември се проведе кръглата 
маса „Иновациите като решение за климатичните промени – 
сфера на сътрудничество за публичните и частните субекти“. 
На 23 ноември организирахме конференция–дебат на тема 
„Какво е бъдещето на земеделските райони пред лицето на 
климатичните промени? Зелен туризъм, устойчиво селско 
стопанство, къси вериги за доставка“. И накрая - през март 
2016 г. ще бъде лансиран националният конкурс „Екообщи-
на“, благодарение на сътрудничеството между посолството 
и българските министерства на околната среда и водите и 
на регионалното развитие и благоустройството. Множество 
предприятия, сред които Renault Nissan България, Schneider, 
Veolia, вече се съгласиха да бъдат патрон на различните ка-
тегории от конкурса – обществен транспорт, електрическа 
мобилност, мястото на колоездачите и пешеходците в града. 

 
Освен това, в рамките на разрешителното за търсене и 

проучване на нефт и природен газ, което споменах вече, 
Total предвижда да започне сондиране в Черно море още от 
следващата година. То ще се провежда в дълбоките води на 
Черно море (между 100 и 2000 метра), в блока „Хан Аспарух“. 
Тези сондажи представляват една надежда за намаляване 
на енергийната зависимост на България, която днес страда 
от това, че има само един доставчик на нефт („Лукойл“) и на 
газ („Газпром“). 

ÏÐÅÇ ÌÀÐÒ 2016 Ã. ÙÅ ÁÚÄÅ 
ËÀÍÑÈÐÀÍ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÈßÒ 
ÊÎÍÊÓÐÑ “ÅÊÎÎÁÙÈÍÀ”

Б.р. - интервюто е направено преди атен-
татите в Париж от 13 ноември 2015 г.
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ÎÁÅÌÚÒ ÍÀ ÔÐÅÍÑÊÈÒÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÍÀÄÕÂÚÐËß 
ÌÈËÈÀÐÄ ÅÂÐÎ, ÊÎÅÒÎ ÍÀÐÅÆÄÀ ÑÒÐÀÍÀÒÀ 
ÍÀ ÄÅÑÅÒÎ ÌßÑÒÎ ÑÐÅÄ ×ÓÆÄÅÑÒÐÀÍÍÈÒÅ 

ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈ Â ÁÚËÃÀÐÈß
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БЪЛГАРИЯ СПЕЧЕЛИ
èíäèéñêàòà ôèëìîâà èíäóñòðèÿ

Í.Ïð. ã-í Ðàäæåø Êóìàð Ñà÷äåâà:
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Ваше Превъзходителство, в каква посока се 
развиват икономическите отношения между 
България и Индия през последните години? 

- Индия и България имат дългогодишни прия-
телски и топли взаимоотношения. През послед-

ните 60 г. са подписани много търговски споразумения за 
поощряване на търговията и  инвестиционното сътрудни-
чество. Важни търговски споразумения, подписани между 
двете държави, са за избягване на двойното данъчно об-
лагане; за подкрепа и закрила на инвестициите и споразу-
мение за икономическо сътрудничество. Множество съв-
местни работни групи са създадени в различни сектори на 
взаимен интерес. Тези групи се срещат на редовни интер-
вали, за да проучват новите възможности за двустранно 
икономическо сътрудничество. 

Индо-българската съвместна комисия за икономическо, 
научно и техническо сътрудничество е основният механи-
зъм за обзор на състоянието и за посочване на начини за 
разширяване и задълбочаване на двустранните икономи-
чески взаимоотношения. Подпомагащите търговията  орга-
низации от двете държави играят важна роля в откриването 
на бизнес възможности и стимулирането на бизнеса  да 
търси търговски и инвестиционни проекти от взаимен ин-
терес. 

Редовен обмен на бизнес посещения има и от двете дър-
жави. Щастлив съм да отбележа, че през последните 6 ме-
сеца се организираха два бизнес форума в София. Роудшоу 
„Произвеждайте в Индия“ бе организирано през март 2015 
г. заедно с Българската търговско-промишлена палата, за 
да извести българската бизнес общност за новите иници-
ативи на индийското правителство с премиера Нарендра 
Моди за превръщането на Индия в глобален производствен 
център. Предоставена беше информация за промените в 
правилата и регулациите  с цел да бъде постигната „лекота 
при реализирането на бизнес  с Индия“. Двустранен форум 
се организира тази година през юни  от Съвета на търгов-
ските палати на ЕС и Българската агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия,  която постави основа 
за разбиране на инициативите на правителствата в двете 
държави за стимулиране на търговията и инвестициите и 
за обсъждане на възможностите за участие на индийски 
компаниии в бизнес проекти в България. Щастливи сме, че 
и двата форума събраха голяма аудитория и бяха широко 
отразени в местните медии. Според нас секторите, които 
биха могли да бъдат от общ интерес за бизнеса на двете 
държави, са преработване на храни, текстил, кожена ин-
дустрия, фармацевтика, наука и технология, малки и сред-
ни предприятия, енергетика  и в частност нови и обновяеми 

енергийни източници, инженерни стоки, туризъм, селско 
стопанство и информационни технологии. 

- Какъв е обемът на двустранната търговия?
- Обемът на двустранната търговия е скромен и същото 

се отнася и за инвестиционните проекти. Някои индийски 
инвестиции се реализираха в България от Намдахари Сий-
дс ЕООД (селско стопанство), Елдер Биомеда (фармация), 
Сине Гранд (развлечение). Важни български инвестицион-
ни проекти в Индия са  реализирани от Екстрийм Броудбанд 
(телекомуникации), Хювефарма (ветеринарна медицина), 
Прайм Стар Петролеум и Инфраструктура  (опаковане на 
течен битум). 

Вярваме, че съществува огромен потенциал за развитие 
на търговските и инвестиционните връзки между двете дър-
жави. Като се има предвид желанието на двете държави 
да разширяват и задълбочават двустранното икономиче-
ско сътрудничество, е необходимо да се насочат усилия за 
създаване на информираност за бизнес възможностите и 
поощряване на визитите на бизнес делегациите за срещи 
бизнес-бизнес. За постигането на тази цел, щастлив съм 
да съобщя за създаването на Индо-българската търговска 
палата с участието на  13 изявени фирми от секторите на  
фармация, опаковане на течен битум,  ИТ, правни услуги 
и др. 

- Как оценявате икономическия и инвестиционния  
климат в България? Кои са пречките и кои са предим-
ствата за индийски  компании да инвестират в Бълга-
рия? 

- България предоставя множество предимства, за да 
изпъкне като атрактивна бизнес дестинация за индийски-
те компании. Важни преимущества са стратегическото ге-
ографско положение, членството в ЕС, ниските данъци, 
умерените възнаграждения, квалифициран персонал и 
сравнително добра инфраструктура. По време на моя пре-
стой в България научих за редица инициативи и стимули 
на правителството да направят държавата благоприятна 
за бизнеса. Според мен липсата на информираност сред 
индийския бизнес за възможностите, налични в България, 
е основната причина за ограниченото бизнес присъствие. 
Липсата на директна връзка по въздух и море е друго пре-
пятствие пред напредъка на двустранното икономическо 
сътрудничество. Вярвам, че организация за улеснено пъту-
ване с проучвателна цел на бизнес представителите, както 
и  за управление на техните инвестицонни проекти, би било 
допълнителен  стимул.

- Какви конкретни инвестиционни проекти планират 

àâòîð: Ìèõàåëà Èâàí÷åâà

ÑÒÐÀÍÀÒÀ ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ ÂÚÇÏÎËÇÂÀ ÎÒ 
ÒÎÂÀ ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÎ ÑÚÑ ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀ 
ÏÐÈÂËÈ×ÀÍÅ ÍÀ ÒÓÐÈÑÒÈ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
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индийски компании в България? 
- Вече споменах за някои успешни инвестиционни 

проекти на индийски фирми в България. Възможните 
сектори,  които биха могли да заинтересуват индийски 
фирми за инвестиции, са селско стопанство,  преработ-
ка на храни, информационни технологии и аутсорсинг 
на бизнес процеси, фармация, производство, хотелиер-
ство, уелнес и др. В тези сектори България  има техно-
логичен ноу-хау, както и квалифициран персонал.  През 
годините индийските компании са предприели  множе-
ство инвестиционни проекти в цяла Европа за глобал-
ния пазар. Необходими са усилия за привличането на  
индийски компании, като се откроят преимуществата за 
инвестиране в България в сравнение с другите държави 
в региона. Струва си да се каже, че индийските компа-
нии търсят инвестиционни възможности  по целия свят 
за задоволяване на търсенията на индийския пазар, 
както и за пазарите навън. В този контекст се очаква 
индийските компании да бъдат отворени към всички 
възможности, било то джойнт венчър, технологичен 
трансфер, директни инвестиции, придобивания и др. 
Сигурен съм, че има светло бъдеще за индо-българско-
то сътрудничество. 

- Как да се увеличат взаимните инвестиции?
- Окуражаващо е да споделя, че списъкът с инвес-

тиционни проекти се очаква да се увеличи. От една 
страна, за някои съществуващи  инвестиционни  про-
екти се търсят възможности за развитие,  а от друга 
- много нови проекти,  които са на различни етапи на 
обсъждане, вероятно ще потръгнат в бъдеще. Наскоро 
бяха подписани споразумения за технологичен транс-
фер между компании от двете държави в областта на 
информационните  технологии, апаратура за анализ на 
мляко и др. 

Позволявам си да включа в списъка на успешните 
инвестиционни проекти новата тенденция на индийска-
та филмова индустрия, избрала България като предпо-
читана дестинация за заснемане на филми. Това е при-
мер, където преимуществата на България като добра 
локация, технически квалифициран персонал, умерени 
цени и наличие на технически съоръжения и филмови 
студиа са добре оповестени и са убедили индийската 
филмова индустрия в своята търговска жизнеспособ-
ност. Вярвам, че популяризирането на България, пре-
дизвикано от последните новини за индийски филми, 
заснемани в страната, би било изгодно за разрастване 
на двустранното икономическо сътрудничество.  Като 
последствие от производството на филми, България 
може да обмисли предприемането на  промоционална 

стратегия за привличането на индийски туристи, както 
и да създаде информираност за бизнес възможностите 
в България. 

- В кои области виждате възможности за българ-
ски инвестиции в Индия? 

- Индия се явява една от най-атрактивните дестина-
ции не само за инвестиции, но и за правене на бизнес 
през последните години. Тя се е превърнала в една 
от най-бързо развиващите се големи икономики в све-
та с добри изгледи за устойчиво нарастващи темпове 
в следващите години. Някои от причините, които пра-
вят Индия атрактивна дестинация, са многочислена и 
бързо нарастваща средна класа; огромно и нарастващо 
вътрешно потребление; постоянно еволюиращи поли-
тики, благоприятни за инвестициите; ниска стойност на 
производството, поради евтиното заплащане за труд; 
наличие на квалифициран персонал; богатство на при-
родни ресурси; акцент на правителството върху подо-
брението на инфраструктурата; местоположение на Ин-
дия, близо до пазарите на Югоизточна Азия, Средния 
изток и Европа. 

ôîòî: Ñòîÿí ÉÎÒÎÂ
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Чрез инициативите в рамките на „Про-
извеждайте в Индия“ бизнесът по света 
проучва инвестиционните възможности, 
за да се възползва от бързо растящата 
икономика. Искам да окуража българския 
бизнес да фокусира вниманието си върху 
Индия и да обмисли предприемането на 
бизнес визити с цел проучване и откри-
ване на проекти/ сектори, интересни за 
тях. Отправяйки покана към българския 
бизнес да инвестира в Индия, вярвам, 
че секторите, където може да има инте-
рес, са информационните технологии и 
аутсорсинг на бизнес процеси, производ-
ство на лекарства, на военна продукция, 
индустриален инженеринг, преработка на 
храни,  възобновяема  енергия, електро-
машини и  оборудване. В тези сектори и 
двете държави се  допълват, като едната 
може да извлече полза от другата по отно-
шение на инвестиции, технология или об-
мяна на добри производствени практики. 

- Текстилната индустрия е една от най-
развитите в Индия. Мислите ли, че има 
възможности за сътрудничество в тази 
област между двете страни и какви са те? 

- Индийската текстилна  индустрия  е 
крупна и представлява  важен сектор за 
индийския износ и в генерирането на ра-
ботни места. Като се вземат предвид уме-
рените  заплати, ниските данъци и ниските 
режийни разноски, предлагани в България, 
тя би могла да  се позиционира като про-
изводствен център за Европа. Възможните 
сектори за сътрудничество  между двете 
държави  са  внос на текстил и аксесоари 
от Индия за производството на  облекло в 
България; шевни машини за платове, дре-
хи и др. България, със своето стратегиче-
ско положение и финансови преимущест-
ва, има потенциал да привлече инвестиции 
и практики за производство на облекло от 
Индия за сформирането на джойнт венчър 
за износ към Европа. 

ÈÍÄÈÉÑÊÀÒÀ 
ÒÅÊÑÒÈËÍÀ 
ÈÍÄÓÑÒÐÈß 
ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ 
ÏÎÇÈÖÈÎÍÈÐÀ Â 
ÁÚËÃÀÐÈß ÊÀÒÎ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍ 
ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ 
ÅÂÐÎÏÀ
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ИЗКУСТВОТО НА ЛИДЕРСТВОТО Е… изкуството 
на работата в екип. Изграждането и мотивиране-
то на един екип, формирането на общите цели, 
комуникирането им с хората и личният пример, 
за да ти повярват и заедно да стигнете до успеха. 

За мен това са основните принципи на успешния лидер.

- УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО 
ДРУЖЕСТВО… наред с всички особености, характерни за 
управлението на една компания, е и много голяма социал-
на отговорност. Нито за миг не забравям, че ние управля-
ваме не просто финансови активи, а бъдещите пенсии на 
милион хора. 

- МОЯТА МИСИЯ В БИЗНЕСА Е… успешна пенсионна 
реформа. И понеже това може да прозвучи като клише, ще 
поясня. Началото на моята кариера в пенсионното осигуря-
ване преди 21 години съвпадна със старта на допълнител-
ното пенсионно осигуряване и реформирането на българ-
ския пенсионен модел. Създадохме тристълбов пенсионен 
модел в България и най-важното е, че българите започнаха 
да разбират, че сами трябва да се погрижат за своите дохо-
ди след пенсиониране. Освен пенсията от НОИ, която всич-
ки знаем, че осигурява минимален стандарт на живот, всеки 
би могъл да планира спестяване за допълнителна втора 
пенсия, ползвайки данъчно облекчение за това, и така да 
си гарантира по-добър живот в бъдеще. 

ÍÈÒÎ ÇÀ ÌÈÃ ÍÅ ÇÀÁÐÀÂßÌ,
×Å ÍÈÅ ÓÏÐÀÂËßÂÀÌÅ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÀÊÒÈÂÈ, À ÁÚÄÅÙÈÒÅ 
ÏÅÍÑÈÈ ÍÀ ÌÈËÈÎÍ ÕÎÐÀ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Ôîòî Ñòîÿí Éîòîâ

ÑÎÔÈß ÕÐÈÑÒÎÂÀ:

ÑÂÚÐØÅÍÀ
ÐÀÁÎÒÀ
Å ÑÀÌÎ
ÄÎÁÐÅ 
ÑÂÚÐØÅÍÀÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ
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Ñîôèÿ ÕðèñòîâàÑîôèÿ Õðèñòîâà å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ïåíñèîííîîñèãóðèòåëíî äðóæåñòâî  å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ïåíñèîííîîñèãóðèòåëíî äðóæåñòâî 
“Àëèàíö Áúëãàðèÿ” è èçïúëíèòåëåí âèöåïðåçèäåíò “Ïðîäàæáè” íà “Àëèàíö “Àëèàíö Áúëãàðèÿ” è èçïúëíèòåëåí âèöåïðåçèäåíò “Ïðîäàæáè” íà “Àëèàíö 
Áúëãàðèÿ Õîëäèíã”. Ïðåç 90-òå ãîäèíè, êîãàòî ñåêòîðúò òåïúðâà ïðîõîæäà â Áúëãàðèÿ Õîëäèíã”. Ïðåç 90-òå ãîäèíè, êîãàòî ñåêòîðúò òåïúðâà ïðîõîæäà â 
ñòðàíàòà, òÿ å åäèí îò ïèîíåðèòå, êîèòî ïîëàãàò îñíîâèòå ìó. Çàâúðøèëà å ñòðàíàòà, òÿ å åäèí îò ïèîíåðèòå, êîèòî ïîëàãàò îñíîâèòå ìó. Çàâúðøèëà å 
ôèíàíñè è êðåäèò â ÓÍÑÑ, ñëåä êîåòî ñïåöèàëèçèðà óïðàâëåíèå íà ïåíñèîííè ôèíàíñè è êðåäèò â ÓÍÑÑ, ñëåä êîåòî ñïåöèàëèçèðà óïðàâëåíèå íà ïåíñèîííè 
ôîíäîâå è ïîïå÷èòåëñêè áàíêè â ÑÀÙ, êàêòî è êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå â US-ôîíäîâå è ïîïå÷èòåëñêè áàíêè â ÑÀÙ, êàêòî è êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå â US-
AID. Ïðåç 1994 ã. ñå ïðèñúåäèíÿâà êúì íîâîñúçäàäåíèÿ Äîáðîâîëåí ïåíñèîíåí AID. Ïðåç 1994 ã. ñå ïðèñúåäèíÿâà êúì íîâîñúçäàäåíèÿ Äîáðîâîëåí ïåíñèîíåí 
ôîíä “Áúëãàðèÿ”. Îò 1997 ã. å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð è ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà ÏÎÄ ôîíä “Áúëãàðèÿ”. Îò 1997 ã. å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð è ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà ÏÎÄ 
“Àëèàíö Áúëãàðèÿ”, à ïðåç 2013 ã. ñòàâà è èçïúëíèòåëåí âèöåïðåçèäåíò íà õîëäèíãà. “Àëèàíö Áúëãàðèÿ”, à ïðåç 2013 ã. ñòàâà è èçïúëíèòåëåí âèöåïðåçèäåíò íà õîëäèíãà. 

- УСПЕХЪТ Е СЛЕДСТВИЕ ОТ… ясни цели, убеденост в 
това, което вършиш, екип от съмишленици и упорита рабо-
та. Пътят към успеха е дълъг и покрит с неравности.   

- УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В РАБОТАТА МИ НОСИ… щасти-
ето в очите на клиентите. Позитивната обратна връзка от 
две много важни групи хора  – нашите клиенти и екипа, с 
който работя.

- ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ Е… 
50% от решението на проблема с ниските доходи на пенсио-
нерите. Каквито и реформи да се правят в задължителното 
осигуряване, демографската картина у нас е толкова лоша, 
че нямаме никакъв шанс да получаваме нормални по раз-
мер пенсии от НОИ. Единственото спасение от бедността 
в третата възраст е всеки да поеме част от инициативата и 
отговорността за своите пенсионни доходи, като започне да 
спестява възможно най-рано.  

- ТУРБУЛЕНЦИИТЕ В ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА… са 
резултат от действията на хора, които мислят краткосроч-
но в рамките на няколко фискални години или в най-добрия 
случай на един-два мандата. Абсурдно е финансов минис-
тър да е основният идеолог и двигател на реформа в пенси-
онното осигуряване. Неговите цели и хоризонт нямат нищо 
общо с целите и хоризонта, които трябва да имаме, когато 
реформираме пенсионния модел.

- „ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ“ Е ВРЕМЕ… когато човек тряб-
ва да се посвети преди всичко на себе си и на близките си 
хора. Необходимите предпоставки за това са време, здра-
ве и спокойствие. За съжаление, за преобладаващата част 
от хората в България, третата възраст преминава в борба 
за оцеляване, било като работят, за да допълнят недоста-
тъчните си доходи, или като се лишават от жизненоважни 
неща и се чудят дали да си купят лекарства или храна. При-

теснителното за мен е, че тази ситуация продължава вече 
толкова дълго, че започва да се възприема от хората като 
нормална. Спомняте ли си протестите на пенсионерите с 
тенджерите от 90-те години? Да сте чували скоро за нещо 
подобно, а стандартът на живот на тези хора не се е по-
добрил особено… Изглежда, че това създава своеобразен 
комфорт на политиците и те не се чувстват притиснати да 
правят реформи и да работят за промяна на статуквото.  

- АКО ЗАВИСИ ОТ МЕН, БИХ ПРОМЕНИЛА… това, че 
младите хора напускат България. Давам си сметка, че този 
процес е свързан с коренна промяна на икономическите ус-
ловия, качеството на живот и т. н. Но знам, че това е и най-
сигурният начин една нация да загуби своята идентичност.

- ХОРАТА НЕДООЦЕНЯВАТ… своята роля и своите въз-
можности за промяна на обществото към по-добро. Имам 
предвид във всяко едно отношение - от мръсните градинки 
и площадки пред блоковете, които често обсъждаме и по-
рицаваме, но в повечето случаи не правим нищо, за да ги 
променим, до това, че ругаем или цъкаме с език пред теле-
визорите, но половината от нас  дори не отиват да гласуват.

- БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОТТЛАСНЕ ОТ ДЪНОТО НА БЕД-
НОСТТА… когато преобладаващата част от българите ста-
нат отговорни към себе си и към обществото. В противен 
случай ще продължим да се въртим в омагьосания кръг на 
мизерията. Ако се върна на темата за пенсиите, не може цял 
живот да работиш, избягвайки по всякакъв начин плащането 
на данъци и осигуровки и след това да псуваш държавата, 
че са ти отпуснали 160 лева пенсия. В никакъв случай не 
считам, че само хората са виновни за тази ситуация, защото 
политиците и управляващите трябва да създадат предпос-
тавки и условия, за да може тя да се промени. Какъв напри-
мер може да е стимулът за осигуряване в здравната каса, 
когато, от една страна, постоянно виждаме колко много се 
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злоупотребява с парите за здраве, а от друга, дори и 
да плащаме, не получаваме адекватна услуга. 

- СЛУЧКАТА, КОЯТО МИ ДАДЕ УВЕРЕНОСТ В 
ДОБРОТО… за щастие не е една. Убедих се колко 
много може да направим, когато сме обединени око-
ло една кауза. След призив за помощ за лечение на 
малко дете, болно от рядък вид рак, за един ден бяха 
събрани необходимите средства за едногодишно ле-
чение в чужбина. Най-важното е, че хората се само-
организираха и успяха. Изпълни ме с удовлетворе-
ние фактът, че моите колеги спонтанно решиха, че и 
ние също трябва да помогнем. Тези неща ми дават 
увереност, че ще успеем да се справим с трудности-
те на днешния ден.

- НАЙ-ВАЖНИТЕ ЦЕЛИ ПРЕД МЕН СА… да има-
ме стабилна и финансово устойчива пенсионна сис-
тема. Ще бъда напълно удовлетворена, когато видя 
добре облечени български пенсионери, доволни от 
живота, пътуват и се наслаждават на заслужената 
си почивка. Решаването на тези въпроси зависи от 
всички нас, от нашата отговорност за бъдещето на 
младите хора в България.

 
- НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ Е ТАЗИ… която 

съответства на целите, които имаш, и идеята й води 
до по-добро, независимо дали е материална или мо-
рална. Човек трябва да си дава сметка за рисковете, 
които би могло да има,  и дали може да ги понесе. 
Най-добрата инвестиция е  тази, която постига цели-
те и човек е щастлив от крайния резултат. 

- СЪВЕТЪТ МИ КЪМ ОНЕЗИ, КОИТО СЕГА 
ТРЪГВАТ „КЪМ ВЪРХА“, Е… да не объркват при-
оритета на истински важните неща. Достигането на 
определени позиции и финансови резултати не може 
сами по себе си да бъдат цел. Много по-важна е 
стойността, ползата и, ако щете, смисълът  на това, 
което правиш.

- ИСКАМ ДА ИМАМ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА… 
себе си и за най-близките си хора. И тъй като 
вече не съм далеч от третата възраст, от години 
планирам и се подготвям за този период от живо-
та и се надявам в крайна сметка да получа това 
време. 

- МОЯТА ЛЮБИМА МАКСИМА Е… че свършена 
работа е само добре свършената работа. Няма та-
кова нещо като свърших една работа, ама некачест-
вено.

- ПРЕПОРЪЧВАМ… да бъдем отговорни към себе 
си и към обществото. Да живеем така, че утре децата 
ни да са горди, че живеят в България.

ÑÚÂÅÒÚÒ ÌÈ ÊÚÌ ÎÍÅÇÈ, ÊÎÈÒÎ 
ÑÅÃÀ ÒÐÚÃÂÀÒ “ÊÚÌ ÂÚÐÕÀ”, Å 
ÄÀ ÍÅ ÎÁÚÐÊÂÀÒ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÀ 
ÍÀ ÈÑÒÈÍÑÊÈ ÂÀÆÍÈÒÅ ÍÅÙÀ

ÔÈÐÌÅÍ ÏÐÎÔÈËÔÈÐÌÅÍ ÏÐÎÔÈË

Ïåíñèîííîîñèãóðèòåëíî äðóæåñòâî Ïåíñèîííîîñèãóðèòåëíî äðóæåñòâî “Àëèàíö “Àëèàíö 
Áúëãàðèÿ” å ñúçäàäåíî 1994 ã.Áúëãàðèÿ” å ñúçäàäåíî 1994 ã. Ïðåç 1998 ã.  Ïðåç 1998 ã. 
Allianz SE ïðèäîáè êîíòðîëíèÿ ïàêåò àêöèè Allianz SE ïðèäîáè êîíòðîëíèÿ ïàêåò àêöèè 
íà “Áúëãàðèÿ Õîëäèíã” ÀÄ è êîìïàíèÿòà ñå íà “Áúëãàðèÿ Õîëäèíã” ÀÄ è êîìïàíèÿòà ñå 
ïðåèìåíóâà â  “Àëèàíö Áúëãàðèÿ Õîëäèíã”. ïðåèìåíóâà â  “Àëèàíö Áúëãàðèÿ Õîëäèíã”. 
Oñíîâíèòå àêöèîíåðè â ÏÎÄ “Àëèàíö Oñíîâíèòå àêöèîíåðè â ÏÎÄ “Àëèàíö 
Áúëãàðèÿ” ñà “Àëèàíö Áúëãàðèÿ Õîëäèíã” Áúëãàðèÿ” ñà “Àëèàíö Áúëãàðèÿ Õîëäèíã” 
ÀÄ (65,4%) è ÍÅÊ ÅÀÄ (34%). Äðóæåñòâîòî ÀÄ (65,4%) è ÍÅÊ ÅÀÄ (34%). Äðóæåñòâîòî 
óïðàâëÿâà ÷åòèðè ïåíñèîííè ôîíäà: äâà óïðàâëÿâà ÷åòèðè ïåíñèîííè ôîíäà: äâà 
äîáðîâîëíè - ÄÏÔ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ” è ÄÏÔ äîáðîâîëíè - ÄÏÔ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ” è ÄÏÔ 
ÏÑ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ”, è äâà çàäúëæèòåëíè ÏÑ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ”, è äâà çàäúëæèòåëíè 
- óíèâåðñàëåí (ÇÓÏÔ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ”) è - óíèâåðñàëåí (ÇÓÏÔ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ”) è 
ïðîôåñèîíàëåí (ÇÏÏÔ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ).ïðîôåñèîíàëåí (ÇÏÏÔ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ).
Ïî äàííè íà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð Ïî äàííè íà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð 
êúì 30 ñåïòåìâðè 2015 ã. ÏÎÄ “Àëèàíö êúì 30 ñåïòåìâðè 2015 ã. ÏÎÄ “Àëèàíö 
Áúëãàðèÿ” óïðàâëÿâà 23% îò àêòèâèòå íà Áúëãàðèÿ” óïðàâëÿâà 23% îò àêòèâèòå íà 
âñè÷êè ïåíñèîííè ôîíäîâå â Áúëãàðèÿ, â òîâà âñè÷êè ïåíñèîííè ôîíäîâå â Áúëãàðèÿ, â òîâà 
÷èñëî 45% îò àêòèâèòå íà âñè÷êè äîáðîâîëíè ÷èñëî 45% îò àêòèâèòå íà âñè÷êè äîáðîâîëíè 
ïåíñèîííè ôîíäîâå. Êúì òàçè äàòà àêòèâèòå ïåíñèîííè ôîíäîâå. Êúì òàçè äàòà àêòèâèòå 
íà ïåíñèîííèòå ôîíäîâå, óïðàâëÿâàíè îò íà ïåíñèîííèòå ôîíäîâå, óïðàâëÿâàíè îò 
ÏÎÄ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ”, ñà 2,04 ìëðä. ëâ., à ÏÎÄ “Àëèàíö Áúëãàðèÿ”, ñà 2,04 ìëðä. ëâ., à 
îñèãóðåíèòå â òåçè ôîíäîâå ñà 985 138 äóøè.îñèãóðåíèòå â òåçè ôîíäîâå ñà 985 138 äóøè.
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СУПЕР МАРИО

Не е лесно да си управител на цен-
трална банка. Особено на европей-
ската. Ако не вярвате, попитайте 
Марио Драги. Тъкмо сега 68-го-
дишният италианец преполови 

8-годишния си мандат и на фона на дългови 
и политически кризи на Стария континент 
равносметката за дейността му досега не е 
в негова подкрепа. 

Êîé å 
“Ñóïåð Ìàðèî”

Възпитаник на йезуитско училище в Рим, 

впоследствие високопоставен служител на 
Goldman Sachs и спасител на имиджа на 
италианската банкова система – такъв е 
образът на Драги, когато през 2011 година 
застава начело на Европейската централна 
банка (ЕЦБ). През 10-те години като упра-
вител на Държавния трезор преди това той 
променя из основи вътрешните структури и 
изготвя една от най-мащабните приватиза-
ционни програми в Европа, донесла прихо-
ди в размер на 10 млрд. евро. Играе важна 
роля в кандидатурата на Италия да влезе с 
първата вълна държави в еврозоната, пома-
га в изготвянето на Маастрихтския договор, 

àâòîð: Ëþäìèë Çàõàðèåâ
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положил основите за единната валута. Свръхнато-
вареният му график и трескавата му дейност в този 
десетгодишен период му спечелват в италианските 
медии прозвището „Супер Марио“.

Едно от най-големите признания за Драги е, че 
успя да възстанови доверието в италианската цен-
трална банка, чийто имидж пострада от скандал с 
предишния й управител Антонио Фацио.

Качествата му обаче не се изчерпват дотук. Итали-
анецът успява да създаде добри взаимоотношения с 
целия политически спектър в Италия, стоейки встра-
ни от обществената сцена в Рим и въздържайки се 
да изразява лични политически амбиции. Успява да 
застене на мястото на Жан-Клод Трише в ЕЦБ в края 
на мандата му.

Êàêâî ñå ñëó÷è 
çà 4 ãîäèíè

Днес Марио Драги е в средата на мандата си, но 
все още е далеч от целта си. Президентът на ЕЦБ 
прекара първите четири години от осемгодишния 
си мандат в битка за запазването на еврозоната и 
побеждаването на противниците на количествените 
улеснения (QE). През втората половина на мандата 
си ще опита да постигне ценова стабилност и ин-
флация от 2%.

Иронично е, че точно Драги се опитва да предо-
тврати дефлацията, която е факт най-вече заради 
рязкото поевтиняване на енергийните ресурси през 
последната година. Най-голямата тревога, особено 
в Германия, бе, че с поставянето на италианец като 
шеф на ЕЦБ ще доведе до рязко повишение на це-
ните. Инфлацията през последните 4 години от ман-
дата на Драги е средно 1,2%, въпреки печатането на 
планини от пари. За сравнение, преди това Жан-Клод 
Трише успя да достигне общо средно ниво от 2,1% 
по време на своя мандат. Първият президент на ЕЦБ 
- Вилем Фредерик Дуйзенберг, пък записа точно 2% 
средна инфлация за периода, през който бе начело 
на банката.

Çàñëóãèòå è 
ïðîâàëèòå 

Равносметката от създаването на ЕЦБ досега е, че 
първият председател Вилем Фредерик (Вим) Дуйзен-
берг, наричан още „бащата на еврото“, изигра реша-
ващата роля в създаването на Европейския валутен 
съюз, в създаването на монетарните институции, във 
въвеждането на еврото в обращение и гарантирането 
на доверието в единната валута. Неговият наследник 
Жан-Клод Трише стана емблематичен със своята 

строга дисциплина и силното си възпротивяване на 
всяко неизпълнение на задълженията по дълга от 
страна на Гърция, въпреки че в края на мандата му се 
се стига до консенсус за 50% „подстрижка“. Италиа-
нецът също определено може да се изкуши да обере 
някои позитиви - укрепването на основите на валут-
ния блок и задържането на Гърция в елитния клуб. 

Значим факт е и, че Драги встъпи в длъжност едва 
няколко часа, след като Гърция призова за референ-
дум за бъдещето на еврото в страната в края на 2011 
година в контекста на изтичането на капитали. Дейст-
вията на Драги промениха решително хода на криза-
та на държавния дълг към по-добро. 

Италианецът се оказа майстор на добрите сигнали 

Â ÑÐÅÄÀÒÀ ÍÀ ÌÀÍÄÀÒÀ ÑÈ ÓÏÐÀÂÈÒÅËßÒ ÍÀ ÅÖÁ Å 
ÍÅÄÀËÅ× ÎÒ ÍÀ×ÀËÎÒÎ - ÍÅ Å ÈÇÏÚËÍÈË ÎÑÍÎÂÍÀÒÀ 
ÑÈ ÖÅË ÇÀ ÈÍÔËÀÖÈßÒÀ È ÑÅ ÁÎÐÈ ÇÀ ÇÀÏÀÇÂÀÍÅÒÎ 
ÍÀ ÅÂÐÎÇÎÍÀÒÀ ÎÑÍÎÂÍÎ Ñ ÏÅ×ÀÒÀÍÅ ÍÀ ÏÀÐÈ
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към финансовите пазари, когато доходността на об-
лигациите заплашваше да разруши еврозоната. Не-
говият залог през юли 2012 г. да направи „каквото е 
необходимо“, за да запази единната валута, вероятно 
ще влезе в учебниците като „трите най-успешни думи 
в историята на централното банкиране“, смята самият 
директор на Международния валутен фонд Кристин 
Лагард.

Спечелването на подкрепата на германския канц-
лер Ангела Меркел за политиката на защита на ев-
рото и стабилизиране на икономиката не успя обаче 
да предпази Драги от скептицизъм и враждебност към 
неговите действия в най-голямата и най-гъсто насе-
лена икономика на региона. Според много от вътреш-
нодържавните съюзници на Меркел обаче Драги и ра-
ботата му трябва да се поставят под въпрос не само 
заради меката парична политика и наводняването на 
пазарите, но и заради многото покупки на облигации.

Освен това Драги не може да се похвали с пости-
гането на целта от 2% ниво на инфлацията на фона 
забавянето на растежа на световната икономика и 
спада в цените на суровините, които още повече за-
плашват реномето му в това отношение в сравнение 
с неговите предшественици.  И няма как да бъде ина-
че – основната цел на ЕЦБ е инфлацията, а тя не е 
постигната почти в нито един момент от мандата на 
Драги.

В своя подкрепа италианецът твърди, че заслугата 
за активната роля на ЕЦБ в последните 4 години се 
корени в неизпълнението на задълженията на стра-
ните членки. Затова и призовава правителствата да 
извършат нужните структурни реформи. Драги смята, 
че досегашните 4 години начело на ЕЦБ са били „съд-
бовни и белязани от дълбоки промени в структурата 
на паричната политика.“ Той също така смята ситуа-
цията в еврозоната през този период за „извънредна“. 
Основната загриженост на Драги досега е била да за-
щити 19-членния блок от стагнация, падащи цени и 
намаляващ потенциал за растеж като в Япония. 

“Õåëèêîïòåðíèòå ïàðè” 
è ðèñêîâå ïðåä ÅÖÁ

 „Парите са добър слуга, но лош стопанин“, казва 
английският философ от XVI век Френсис Бейкън. 
Думите му винаги са били актуални и лесно могат да 
бъдат приложени към настоящата ситуация с ЕЦБ. 
Въпреки дълговите и политически кризи Централната 
банка на Стария континент, а и финансовите пазари 
в цяла Европа, са в опиянение от лесните „хеликоп-
терни“ пари - пълното отрицание на паричния консер-

ватизъм, който правителствата на някои страни се 
опитват да наложат. 

И въпреки че Драги обещава още от същото, и то 
още през декември, ясно се вижда, че това не работи. 
Допълнителен ресурс за банките не може да окаже 
особен ефект върху търсенето на кредити. В допъл-
нение, ако с основен лихвен процент от 0,05% ЕЦБ 
не може да стимулира кредитирането, предоставяне-
то на допълнителна ликвидност едва ли ще помогне. 
Другият проблем е, че колкото и пари да печата ЕЦБ, 
това няма да реши нито един от структурните пробле-
ми на валутния съюз.

Формулата, към която ЕЦБ залита, е проста: спус-
кат се пари, надуват се цените на активите, а после 
всички се радват на покачващи се борсови индекси, 
купувайки време за политиците да проведат струк-
турни реформи – т.е. да признаят пред избирателите 
си, че европейската „социална пазарна икономика“ е 
изправена пред фалит, ако не бъдат предприети ра-
дикални мерки за възвръщане на фискалната стабил-
ност. 

Но въпреки рекордно ниските лихвени проценти, 
дългосрочните заеми от банки и количествените улес-
нения в размер на 1,1 трилиона евро, Драги не успя 
да вдигне инфлацията до целта от 2%. Сега, изправен 
пред крехко възстановяване, риск от по-слаба све-
товна търговия и рязък спад в цените на енергийните 
ресурси, той се е запътил към още един рунд на смек-
чаване на паричната политика през декември.

Риск и за следващите години остава Гърция. След 
най-голямото преструктуриране на дълга в историята 
през 2012 г., страната почувства кратко облекчение, а 
след това и трети пакет от спасителен заем през ав-
густ и трайно бъдеще в паричния съюз. И все пак кри-
зата би могла да се възпламени отново заради крат-
ките срокове за съкращаване на разходите, резките 
промени при пенсионното осигуряване и данъчните 
ставки и преговорите за сключване на дългосрочна 
стратегия за управляване на дълга.
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БЪЛГАРИЯ
ДА НЕ ВЛИЗА В ЕВРОЗОНАТА, 
ЩЕ БЪДЕ КАТАСТРОФА

Á
ългария да влезе в еврозоната? Стойте настрана, не ви трябва! 
Ще имате проблеми. Това може да стане катастрофа!“ Рязко и 
почти скачайки от бюрото си реагира на въпроса ми за бъдещо-
то въвеждане в България на еврото проф. Андреас Теофанус 
- един от водещите икономисти, изследователи и анализатори 

в Кипър. 55-годишният професор по политическа икономия, гост-лектор 
в редица американски и английски университети, е съосновател и пре-
зидент на Центъра по европейски и международни въпроси в Универ-
ситета на Никозия - известен академичен „мозъчен тръст“ на острова. 
„Предупреждението“ му се базира на „личния“ опит на островната дър-
жава, една от най-малките страни членки на ЕС, платила своята цена в 
общите европейски проблеми.

Òðîéêàòà ñè îòèâà, 
êðèçàòà îñòàâà

С учения, известен в родината си и като силен критик на политиката 
на „тройката“ международни кредитори (Европейската комисия, Евро-
пейската централна банка и Международния валутен фонд) разговаря-
ме в края на третата и последна година за нейния меморандум в Кипър. 
Той изтича в края на март 2016 г.

„В края на март Кипър ще излезе от меморандума, но не и от кризата. 
Много е хубаво да се каже: свърши програмата на Тройката, свърши и 
кризата. Но кризата не е приключила“, твърди известният кипърски учен.

Спасителната програма, която Кипър започна да изпълнява през 
март 2013 г. със споразумението с Тройката, не решава икономически-
те проблеми на страната, а ги влошава според равносметката на проф. 
Теофанус. „Аз не одобрявам Тройката и политиката на правителството. 
Пакетът, който ни бе наложен, не ни даде шанс да поправим допуснати-
те грешки в банковия сектор и икономиката“.

В същото време правителството с оптимизъм отчита, че в края на 
„мандата“ на Тройката икономиката на Кипър спря да потъва, стабилизи-
ра се и дори започна леко да се възстановява. Досегашните темпове на 
развитие на икономиката подкрепят очакванията, че 2015-а ще завърши 
с ръст от 1.5%. Той ще нараства постепенно и ще стигне 2.2% през 2018 
г., сочи тригодишната прогноза на правителството на Кипър. Това все 
пак е положителен резултат от спасителната програма, как ще го комен-
тира, питам проф. Теофанус. Той обаче остава по-скептичен в оценките 
си. „Реалността е, че икономиката се стабилизира, но на неприемливо 
ниско ниво, на дъното. Има лек ръст, но той идва от много ниска изход-
на база. При такива показатели не виждам място за голям триумф“. По 
една точка професорът е съгласен и с правителството, и с Тройката – че 
основното предизвикателство пред страната, нерешеният проблем № 
1, остават необслужваните банкови заеми. В момента лошите кредити 
съставляват почти половината от кредитния портфейл на банките на 
острова и новото законодателство за тях е постоянен препъникамък в 
отношенията между правителството и Тройката, както и поле за битка в 
парламента. „Твърде големият им обем може да предизвика нов срив на 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ Å 
ÍÎÂÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ 
ÔÈËÎÑÎÔÈß 
ÇÀ ÑÏÐÀÂßÍÅ Ñ 
ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÒÅ 
ÊÐÈÇÈ, ÒÂÚÐÄÈ 
ÏÐÎÔ. ÀÍÄÐÅÀÑ 
ÒÅÎÔÀÍÓÑ, 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÍÀ 
ÖÅÍÒÚÐÀ ÏÎ 
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ È 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈ 
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àâòîð: Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, Êèïúð
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икономиката, което, надявам се, да не стане. Затова 
решаването на проблема с необслужваните креди-
ти е най-важната реформа, която стои пред Кипър 
сега“, убеден е проф. Теофанус. 

Кипър да излезе временно от еврозоната и да вър-
не националната си валута, кипърския паунд (лира), 
бе позицията, на която президентът на Центъра по 
европейски и международни въпроси в Университе-
та на Никозия бе силен поддръжник в най-горещите 
първи месеци на кризата и на Тройката през 2013 г. 
Напомням му този вариант с въпроса как го оценява 
сега, в края на 2015-а, още повече след опасенията 
само отпреди месеци, че разтърсената Гърция може 
да предприеме такъв ход. „В началото на кризата в 
Кипър аз застъпвах тази позиция, защото смятах, че 
ще бъде много по-добра стъпка от това, което пос-
ледва. И още вярвам, че бихме били по-добре, ако се 
бяхме върнали към националната ни валута. Това е 
от съществено значение за движението към фискал-
на рационализация и нови двигатели на растежа“.

Åâðîçîíàòà: 
íàêúäå?

Сегашната политика в рамките на еврозоната и 
философията на меморандума с Тройката правят 

много трудно излизането на Кипър от кризата, смята 
проф. Теофанус. Според него високите оценки, кои-
то Еврогрупата в момента дава на Кипър за успеш-
ното изпълнение на възстановителната програма, 
завоалират истинските резултати. „Няма европейска 
страна в криза, в която Тройката да е постигнала ус-
пех. Тя направи истинска каша в цяла Европа и сега 
й трябва да посочи „добрия пример“, „историята на 
успеха“, и това е Кипър. При тази висока безработи-
ца в Европа, в Гърция, в Кипър, при толкова много 
млади хора без перспектива - за какъв успех можем 
да говорим?“, недоумява проф. Теофанус. 

Болезненият опит на Кипър да се справи с кри-
зата е още един сигнал, че трябва да се промени 
философията на еврозоната, е позицията, която 
проф. Андреас Теофанус застъпва като европей-
ски учен. „Проблемът на еврозоната е във всичко, 
свързано с нея – в общата валута, в икономиката 
й. Самата й архитектура предопределя стагна-
ция, а не растеж. Кипър загуби много приходи, 
след като станахме неин член. За да се справи 
ефективно с дълговата криза, за ЕС е много ва-
жно да преразгледа цялостния си подход към 
ситуацията в европейския Юг. Ако еврозоната не 
се реформира, тя ще върви от криза в криза. И 
други страни могат да последват Испания, Пор-
тугалия, Гърция и Кипър“. 
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В контекста на последните съ-
бития въпросът как влияят 
терористичните атаки върху 
световното стопанство звучи 
повече от резонно. Ще попи-

тате защо? Защото терористичните 
атаки нанасят както преки, така и не-
преки щети, като ефектът от втори-
те засяга, без преувеличение, всеки 
един. Но да се върнем към въпроса, 
с който започнах. Разбира се, че ме-
ханичният отговор е - негативно, но в 
исторически план нещата изглеждат 
твърде различно. В анализ на МВФ от 
2005 г., озаглавен „Влиянието на те-
роризма върху финансовите пазари“, 
се проследяват директните и инди-
ректните ефекти на терористичните 
атаки. Непосредствено в засегнатата 
икономика има рязко покачване на 
застрахователните премии, увелича-
ване на разходите за охрана, спад на 
цените на недвижими имоти, спад на 
доверието на потребителите. В доклад 
на Организацията за икономическо съ-
трудничество и развитие оценката на 
директния ефект след терористични-
те атаки в Ню Йорк на 11 септември 
2001 г. възлиза на 27.2 млрд. долара. 
Според New York Times обаче цената, 
включително директни и индиректни 
разходи, се равнява на близо 3.3 три-
лиона долара, в това число щети на 
стойност 55 млрд. долара от разру-
шени сгради, щети върху икономиката 
на стойност 123 млрд. долара, уве-
личение на разходи за охрана до 589 
млрд. долара, финансиране на военни 
мисии, включително в Ирак и Афганис-
тан, в размер на 1,649 млрд. долара. 
Да не забравяме, че след 11 септем-
ври 2001 г. разходите за охрана по ле-
тищата се увеличиха десетократно.

Коренно различно обаче стоят не-
щата на финансовите пазари. Фондо-
вата борса в Ню Йорк бе затворена 
за четири дни непосредствено след 
атаките на 11 септември. След отва-
рянето й индексът Dow Jones Industrial 
понижи стойността си със 7.1%, или 
с 617 точки. В края на 2001 г. обаче и 
двата основни американски индекса 
приключиха на положителна терито-
рия. Идентично движение наблюда-
вахме и след терористичната атака в 
Мадрид на 11 март 2004 г. Фондовият 
индекс IBEX 35 се понижи с почти 8%, 
но в края на годината завърши с ръст 
от близо 10%. По време на терорис-
тичната атака в Лондон на 7 юли 2005 
г. фондовият пазар отчете спад от 4%, 
но в края на годината се повиши с бли-
зо 7.4%. Ужасяващата терористична 
атака в Индия на 26 ноември 2008 г., 
която засегна и самата фондова бор-
са в Мумбай, доведе до спад от близо 
3%. В края на годината индексът на 
фондовата борса в Мумбай приключи 
с покачване от близо 11%. След траге-
дията в Париж на 13 ноември (петък) 
тази година обаче станахме свидетели 
на покачване от близо 2% още в поне-
делника при отваряне на фондовите 
пазари в Европа.

Няма спор за значителния нега-
тивен ефект на терористичните ата-
ки върху реалната икономика. Какво 
се случи след 13 ноември? Париж е 
може би най-активната туристическа 
дестинация в света. Според оценка на 
експерти, непосредствено след ата-
ката са били отказани туристически 
резервации в цяла Европа за близо 2 
млрд. долара. Акциите на известния 
френски хотел Accor паднаха с почти 

5%, акциите на Air France се понижи-
ха с близо 6%, Group Eurotunnel S.A. 
заличиха 3% от стойността си. Според 
анализатори през 2013 г. Франция е 
реализирала приходи от туризъм в 
размер на 57 млрд. долара. Дали тези 
приходи ще бъдат само мираж в близ-
ките години, предстои да видим.

Разбира се, че терористичните 
атаки могат да повлияят в различна 
посока дадена икономика. Абсолют-
но винаги засегнатата държава уве-
личава държавните разходи за отбра-
на и сигурност. В този ред на мисли 
е интересно да се проследи какви са 
разходите в този сектор на някои дър-
жави. Едноличен лидер в абсолютен 
размер, разбира се, са САЩ с раз-
ходи за 2013 г. от 640 млрд. долара. 
Китай изразходва близо 189 млрд. до-
лара на годишна база за сигурност и 
отбрана. Около тази сума се движат и 
европейските военни разходи, от кои-
то са изключени тези на Швейцария, 
Турция, Великобритания, Германия 
и Русия. Азия като цяло, без Китай и 
Япония, изразходва около 146 млрд. 
долара на годишна база. Разходите 
за отбрана, като процент от брутния 
продукт, изглеждат по следния на-
чин: САЩ – 3.8%, Саудитска Арабия 
– 9.3%, Израел – 5,6%, Русия – 4.1%, 

КАК ТЕРОРЪТ
МАЧКА ИКОНОМИКАТА

àâòîð: Áèñåð Ìàíîëîâ
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САЩ, Китай, Русия, Великобрита-
ния и Япония са държавите, които имат 
най-големите военни разходи спрямо 
БВП. Като абсолютен пик на военните 
разходи се счита 2010 г. Размерът на 
глобалните военни разходи се покачи 
от 3% през 2009 г. на 5.7% през 2010 
г. спрямо глобалния брутен продукт. В 
периода 2010-2014 г. се забелязва темп 
на намаляване на военните разходи 
спрямо глобалния брутен продукт, но 
това по-скоро е резултат от влошена-
та икономическа ситуация. Не може 
да има абсолютно никакво съмнение, 
че след събитията в Париж абсолютно 
всички правителства ще увеличат раз-
ходите си за отбрана и сигурност.

Според стандартите на НАТО дър-
жавите членки трябва да достигнат раз-
ходи за отбрана и сигурност, равняващи 
се на 2% от БВП, последното се отнася 
и за България. Това изискване ще пре-
форматира държавните бюджети, както 
и бюджета на Европейския съюз.

Няма спор, че до този момент теро-
ристите постигнаха целта си. Станахме 
свидетели на война от коренно разли-
чен тип, или по-точно е да се каже на 
война от „затворен тип“. Увеличените 

военни разходи до голяма степен се 
обезсмислят, тъй като терористичните 
атаки са винаги „в гръб“. Парадоксално-
то е, че дузина терористи могат да пре-
дизвикат много по-силен разрушителен 
ефект за дадена държава отколкото 
най-мощната армия. Както вече казах, 
битката не е нито по суша, нито във 
въздуха или водата, а „в гръб“. 

България е изправена пред теж-
ка дилема. Със сигурност армията ни 
е изключително слабо финансирана 
не само на база заложените натовски 
стандарти. Това не е добра новина за 
финансовия министър, но ако в рамки-
те на следващите години ситуацията не 
се промени, съм убеден, че държавата 
ни ще бъде „суспендирана“.

Тероризмът настъпи мощно. Евро-
пейските държави са съвършено не-
подготвени за новата реалност. Опася-
вам се, че мобилизацията на ресурси 
е изключително закъсняла. Безспорно, 
най-полезни от гледна точка на анти-
терористичните мерки могат да бъдат 
израелските специалисти. Да, демокра-
тичните свободи ще бъдат ограничени, 
но това е част от новата реалност и за 
голямо съжаление трябва да свикваме 
с това. Така си го направихме с негли-
жирането на този „бич на XXI век“.   

ÄÓÇÈÍÀ 
ÒÅÐÎÐÈÑÒÈ ÌÎÃÀÒ 
ÄÀ ÏÐÅÄÈÇÂÈÊÀÒ 
ÌÍÎÃÎ ÏÎ-ÑÈËÅÍ 
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÅÍ 
ÅÔÅÊÒ ÇÀ ÄÀÄÅÍÀ 
ÄÚÐÆÀÂÀ, 
ÎÒÊÎËÊÎÒÎ 
ÍÀÉ-ÌÎÙÍÀÒÀ 
ÀÐÌÈß
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Най-големите европейски инвести-
ционни банки имат проблем. Повече 
от седем години след началото на 
финансовата криза посредниците 
за търговия с ценни книжа в Европа 

все още реорганизират бизнесите си, за да се 
справят с по-стриктните регулации и глоби за 
подвеждане на клиенти и манипулиране на 
пазарите.

Най-удачният пример за това е германска-
та Deutsche Bank, която обяви рекордна загу-
ба за третото тримесечие на 2015 г. Тя е в раз-
мер на 6 млрд. евро, като от нея над 1,2 млрд. 
евро са съдебни такси. Приходите за периода 
юли-септември пък падат със 7% в сравнение 
със същия период на м.г., достигайки 7,3 млрд. 
евро.

От ръководството на Deutsche Bank ведна-
га обявиха резултатите като „крайно разочаро-
ващи“, а след това и стартираха нов мащабен 
план за реорганизация на тромавата финансо-
ва институция. Проблемите на Deutsche Bank 
са от голям мащаб, тъй като активите ѝ са 2,16 
трлн. евро, което е около 80% от размера на 
германската икономика. Банката е и втора по 
раздадени кредити и трета най-слабо капита-
лизирана сред 10-те най-големи европейски 
банки. Но и е нагледен пример за ефектите на 
по-строгата регулация в банковия сектор.

Íîâî ïðåñòðóêòóðèðàíå

Най-голямата германска банка започва ма-
щабно преструктуриране в опит да подобри 
възвръщаемостта на капитала. Първата стъп-
ка от него ще бъде освобождаването на 26 
000 души. 9000 от тях ще бъдат съкратени на 
нетна база, а останалото намаление на работ-
ната сила ще дойде от продажбата на активи. 
Съизпълнителният директор Джон Краян пък 
обяви, че тази и следващата година няма да 
се раздава дивидент на акционерите, а изпла-
щането им ще се възобнови през фискалната 
2017 г. Това е първото спиране на изплащане 
на дивиденти в следвоенния период на Герма-
ния.

Според обявените планове банката ще пре-
структурира и четирите си бизнес подразделе-
ния, с което цели да опрости структурата си и 
да улесни работата с регулаторите. Deutsche 
Bank също така премахва част от управлен-
ските структури и рационализира представи-
телството на главните звена в управителния 
съвет. Инвестиционното звено ще бъде раз-
делено на две части. Едното ще се занимава 
с търговията на световните пазари, а другото 
ще се фокусира върху посредничество при 
корпоративни сделки, емитиране на ценни 
книжа и други финансови услуги. Бизнесът с 
управление на активи също ще бъде рефор-
миран, като се разделят индивидуалните от 
бизнес клиентите. Освен това, банката ще 
прекрати дейността си в десет държави - Ар-
жентина, Чили, Мексико, Уругвай, Перу, Да-
ния, Финландия, Норвегия, Малта и Нова Зе-

ландия. Очаква се мерките да спестят разходи 
за приблизително 3,8 млрд. евро, като част от 
Стратегия 2020. 

Îïèò çà âúçñòàíîâÿâàíå 
íà ðåíîìåòî

Сега Deutsche Bank трябва да разсее 
съмненията на инвеститорите около перс-
пективите за растеж на фона на по-високите 
капиталови изисквания и конкуренцията от 
американски съперници. От началото на ав-
густ акциите на Deutsche Bank са загубили 
около 30% от стойността си и са близо до най-
ниските си нива от началото на 2009 г. 

Краян ще има нелеката задача да изправи 
отново на крака бизнеса и да възстанови ре-
номето на Deutsche Bank. А с оглед на множе-
ството проблеми от последните месеци като 
разкриване на манипулациите на Libor, обви-
ненията за пране на пари на руски клиенти, 
отправени от европейски и американски регу-
латори, грешките на германската банка може 
би ще се окажат трудни за компенсиране. 

Åôåêòúò îò 
ïî-ñòðîãàòà ðåãóëàöèÿ

Сред основните причини за голямата загу-
ба са и по-строгите капиталови изисквания, 
които удрят банката, тъй като са намалили 
стойността й, а в същото време тя заделя 
средства за правни разходи. 

Вече стана ясно, че банките в Европейския 
съюз могат да получат повече време, за да 
приложат новите регулаторни изисквания за 
финансовите пазари, тъй като вероятно няма 
достатъчно време фирмите да приложат пра-
вилата, предвидени в новата директива за па-
зарите на финансови инструменти (MiFID II).

Това обаче е факт и за други финансови 
институции. Петте най-големи американски 
инвестиционни банки отчитат общ спад на 
приходите от търговия от 8,3% до 16,9 млрд. 
долара през третото тримесечие спрямо съ-
щия период на миналата година заради по-
строгите регулации и последствията от тях, 
сочат данни на Bloomberg.

Европейските инвестиционни банки са из-
правени пред още по-трудни времена. Акцио-
нерите ще трябва да се научат да бъдат тър-
пеливи по отношение на възвръщаемостта на 
инвестициите си. Но и повечето регулации и 
по-високи стандарти за капиталова адекват-
ност забавят сектора. Последствието е липса 
на интерес към инвестиционно банкиране и 
експертиза, особено в Европа. И макар това, от 
една страна, създава отворено пространство 
за голям конкурент на американските гиганти, 
нито един европейски регулатор не би искал 
да поеме „твърде голяма за фалит“ финансова 
институция под своя юрисдикция.   
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àâòîð: Ëþäìèë Çàõàðèåâ
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àâòîð: ßíà Êîëåâà

Ролята на финансовия директор е АК-
ТИВНА. Той трябва да съчетава в  едно 
добрия финансист и опитния мениджър 
и да е неизменна част от двигателя на 
компанията. Често обаче търсенето на 

финансов директор съвпада с позицията на гла-
вен счетоводител, което е относително пасив-
на роля. В българския бизнес масово няма ясно 
структуриране и определяне на нуждите, както е 
на Запад. За съжаление в много случаи на топ 
мениджърския екип у нас не се гледа като на ак-
тивното колело, което движи бизнеса, а точно тази 
роля не бива да се подценява. Имам опит като из-
пълнителен директор и ще споделя, че през 2010 
г. във фирма „Биляна трико“ АД се наложи да на-
правим преструктуриране, за да променим тренда 
и финансовия резултат. Постигнахме целта благо-
дарение на усилията на целия мениджърски екип. 
После намерихме чуждестранен инвеститор и тя 

успешно беше 
продадена.

Финансови-
ят мениджър 
е солидарен 
с всичко, кое-
то се случва в 
компанията, и 
с всички реше-
ния, които се 
вземат. Ако си 

истински мениджър и си част от един екип, няма 
нещо, което да не зависи от тебе. Не може да се 
дистанцираш от никое решение. Ако в компания 
с авторитарен стил на управление финансовият 
директор  е с вързани ръце, той ще си намери 
друга работа, където ще се чувства на място и 
ще носи добавена стойност. Ако не е добър ме-
ниджър и не е сигурен в себе си, ще продължи да 
търпи и ще остане в същата фирма.

Доброто управление на всяка компания из-

исква силен екип. Това е клише, но е факт. Ме-
ниджмънтът може да наложи добри практики 
и успешна политика. Това става с много труд и 
добра организация, но не гарантира на компа-
нията, че тя ще се развива бързо и ще е пече-
ливша. Развитието на всеки бизнес се нуждае 
от иновация, а тя може да бъде приложена и в 
най-консервативния бизнес. Иновацията е оно-
ва ново и полезно, което предлагаш на клиента, 
преди някой друг да го е направил. Клиентът има 
нужда от това и е готов да ти плати повече. Така 
например фабриката в  Петрич „Биляна трико“ 
започна да предлага непромокаеми вълнени пу-
ловери за голф играчите във Великобритания и 
това рязко качи нейните продажби. В здравео-
пазването също може да предложиш на клиента 
повече от другите. Нашата иновация е, че въве-
дохме предлагане на стандартни медицински ус-
луги извън обичайното работно време. Оказа се, 
че потребителят е готов да плати за това, щом 
му се пести времето. 

Правилното управление на финансовите 
потоци означава не просто да ограничиш изхо-
дящите парични потоци. По-важно е парите да 
отиват в проекти, от които бизнесът дългосрочно 
ще печели. Но за целта финансовият мениджър 
трябва да умее да разпознава успешните проек-
ти и да насочва натам повече средства за сметка 
на направления, които няма да носят добавена 
стойност за компанията. Рязането на разходи не 
е висша форма на финансов мениджмънт. 

Специфика на финансовия мениджмънт в 
здравеопазването е, че той е като във всеки 
друг бизнес. Здравеопазването е бизнес като 
бизнес и това не бива да е мръсна дума. Част-
ната инициатива може да инвестира в нови тех-
нологии, да контролира изпълнението и да се 
стреми по-бързо да се възползва от тези ново-
сти, които да носят и по-бърза възвръщаемост. 
Същевременно от подобреното качество на ус-

Ïåòúð Èëèåâ:

ИМЕТО НА 
ПРОФЕСИОНАЛИСТА 
Е КАТО БРАНД

ÔÈÍÀÍÑÎÂÈßÒ ÌÅÍÈÄÆÚÐ 
ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÓÌÅÅ ÄÀ 
ÐÀÇÏÎÇÍÀÂÀ ÓÑÏÅØÍÈÒÅ 
ÏÐÎÅÊÒÈ È ÄÀ ÍÀÑÎ×ÂÀ 
ÍÀÒÀÌ ÏÎÂÅ×Å ÑÐÅÄÑÒÂÀ
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лугите печелят и пациентите. 

Не разбирам нищо от манипулиране 
на данните. В целия си професиона-
лен път съм се опитвал да развивам 
бизнеса по естествен начин, а не чрез 
манипулацията на цифрите на хартия. 
Не искам и да зная как това става. Мо-
ята задача не е да влизам в подобни 
схеми.

Правилото, което като финансист 
спазвам, е свързано с клиента. Той е 
номер едно, тъй като съществуваме 
благодарение на него. Който не спазва 
това правило, рано или късно излиза от 
бизнеса.

Добрият финансов директор се по-
знава по името, което си е създал. То 

е същото като с всеки един продукт или 
услуга – минава време, името ти се на-
лага, хората започват да говорят за теб 
позитивно или негативно. Името на про-
фесионалиста се утвърждава също като 
репутацията на всяка търговска марка. 
Пазарът на качествени специалисти е 
подобен на пазара на продукти и услуги. 

Резултатите са плод на целия екип, те 
не се правят само от финансовия дирек-
тор. В света на финансите попаднах, за-
щото ме биваше в математиката. Изка-
рах високи резултати на изпита в УНСС 
и балът ми стигна за специалността „Фи-
нанси“. По-късно се оказа, че съдбата си 
знае работата. Ако си правилният човек, 
попаднал в правилния момент на пра-
вилното място, то нещата се получават 
по най-добрия начин.   

ÊÀÒÎ ÔÈÍÀÍÑÈÑÒ 
ÑÅ ÏÐÈÄÚÐÆÀÌ 
ÊÚÌ ÏÐÀÂÈËÎÒÎ, 
×Å ÊËÈÅÍÒÚÒ Å 
ÍÎÌÅÐ ÅÄÍÎ. 
ÊÎÉÒÎ ÍÅ ÂßÐÂÀ Â 
ÒÎÂÀ, ÐÀÍÎ ÈËÈ 
ÊÚÑÍÎ ÈÇËÈÇÀ ÎÒ 
ÁÈÇÍÅÑÀ

Ïåòúð Èëèåâ å ôèíàíñîâ 
äèðåêòîð è ÷ëåí íà 
ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå 
íà ÌÁÀË “Äîâåðèå” 
- äúùåðíî äðóæåñòâî 
íà “Äîâåðèå îáåäèíåí 
õîëäèíã”, ñïåöèàëèçèðàíî 
â ìèíèèíâàçèâíà è 
ðîáîòèçèðàíà õèðóðãèÿ. 
Îò ñåäåì ãîäèíè ðàáîòè çà 
òîçè õîëäèíã - çàïî÷âà êàòî 
ôèíàíñîâ àíàëèçàòîð è 
ñòèãà äî âèñøè ðúêîâîäíè 
ïîçèöèè. Îñíîâíàòà ìó 
ôóíêöèÿ îò êðàÿ íà 2010 
ã. å ïðåñòðóêòóðèðàíå 
íà äúùåðíè êîìïàíèè 
íà õîëäèíãà. Çàâúðøèë å 
“Ôèíàíñè” â ÓÍÑÑ, êàòî 
ñòóäåíòñêèÿ ñè ñòàæ êàðà 
â “Åé÷ Âè Áè áàíê Áèîõèì” 
ïðåç 2003 ã. Ñëåä íåãî 
ïîëó÷àâà ïðåäëîæåíèå 
äà ðàáîòè çà ïðîåêòà ïî 
ïðåñòðóêòóðèðàíå íà 
áàíêàòà, ðúêîâîäåí îò 
àâñòðèéñêè åêèï. Ñìåíÿ 
íÿêîëêî ðàáîòîäàòåëè â 
Áúëãàðèÿ è ÑÀÙ, íî âèíàãè 
ãðàâèòèðà â ñôåðàòà íà 
ôèíàíñèòå.
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Вече години наред се въртим в омагьосания 
кръг на икономиката, която сякаш си е захапа-
ла опашката. Диагнозата – силна зависимост от 
еврофондовете, от външните инвестиции, външ-
ните пазари и експорта. Икономиката ни остава 

малка и заради малкия вътрешен пазар и свитото потреб-
ление, което до голяма степен се дължи на ниските доходи. 
Не само заради това, разбира се. Конкурентоспособността 
ни там,  където я има, продължава да се крепи на по-ниски-
те разходи за труд. 

Липсата на доверие рефлектира върху инвестициите и 
върху цялата бизнес среда. Говоренето за реиндустриали-
зация от предишното правителство си остана само говоре-

не. Сега в международен план напрежението се засилва и 
това неминуемо ще дава отражение и върху икономически-
те отношения.

Преди години имаше изобилие от „магически“ рецеп-
ти за икономически растеж. Сега кризата обхвана дори и 
предлагането на подобни препоръки. Може би летаргията 
на икономиката е времето, което й е нужно, за да се подгот-
ви за следващ скок? Или…

Има ли начин да накараме икономиката по-трескаво да 
заработи, възможно ли е да стимулираме потреблението и 
инвестиционната активност – на този въпрос мнение дават 
трима специалисти, които следят процесите.   

ÊÐÈÇÀÒÀ ÇÀÑÅÃÍÀ È ÏÐÅÄËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈ 
ÐÅÖÅÏÒÈ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ

ДА ЗАДВИЖИМ 
КОЛЕЛОТО НА РАСТЕЖА

àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà
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Никой не е измислил нещо по-добро 
от това как да направиш английска 
ливада: поливаш, косиш, поливаш, 
косиш и така 300 години. Хората 
имат нужда от сигурност и предвиди-

мост, от устойчивост и създаване на предпос-
тавки за развитие на бизнеса.

В държави, в които икономиката има дъл-
бочина, т. е. и икономиката, и хората имат ре-
зерви, нормално е нивото на депозитите да е 
над 100% от БВП. Нивото на корпоративни-
те депозити е в рамките на малко над 60%. 
България обаче е с „плитка“ икономика, без 
резерви и без силен капацитет. Натрупаните 
спестявания в банките са по-скоро от липсата 
на доверие.

Не смятам, че трябва да се приложи извън-
редна политика, която да стимулира потреб-
лението или растежа на икономиката. Когато 
хората получават повече, те имат по-друго 
отношение към парите. Ако има къде да ин-
вестират, те не са пасивни и търсят по-висока 
доходност и ефективност за парите си. Упра-
вленската култура на богатите и на бедните 
е много различна. Хората с повече пари, ако 
видят възможност, първи инвестират. Те са в 
основата на онова, което създава икономи-
ка и напредък. Докато останалите хора, ако 
имат увереността за бъдещето си, започват 
да потребяват повече. Има ли несигурност в 
системата, започват да спестяват. Независи-
мо дали си голям или малък инвеститор, дали 
си спестител, най-важно е да имаш дългосро-
чен хоризонт. В момента банките извършват 
подготовка за стрес тестовете в началото на 
2016 г. и това се отразява на поведението на 
банките, на тяхната предпазливост и на пре-
структурирането на активите.

Няколко правителства работиха, за да се 
постигне растежът преди кризата от 2008 г. 
Днес икономическо оживление не може да се 
получи, като разчитаме само на еврофондо-
вете. По онова време данъците се намалява-
ха, сега растат и има ясен тренд на увелича-
ване на данъчната тежест под една или друга 
форма. Стремежът беше да се даде повече 
свобода на бизнеса и на предприемаческия 
дух. Инвестициите в България вече няколко 
години стоят на едно ниво и то е около 2% от 
БВП. 

Иска ли правителството икономиката да 
бере по-добри плодове, то трябва да започне 
да прави нещо още сега – например структур-
ни реформи, за да се усети ефект в края на 
мандата му. Сега обаче се предприемат мер-
ки, които създават нови прегради пред бизне-
са. Мерки като данък „вредни храни“ няма да 
доведат до нищо добро. Това няма да нака-
ра хората да се хранят по-здравословно, тъй 
като те консумират определени некачествени 
храни, просто защото нямат избор. Започна-
тата пенсионна реформа не може да продъл-
жава по този начин, тъй като не гарантира 
никаква сигурност за в бъдеще. Направената 
трансформация запълва сегашните бюджет-
ни дупки, но тя създава бъдещи дисбаланси. 
Подобни мерки не водят до по-висок икономи-
чески растеж и по-висока заетост. Получава 
се стъпка напред, стъпка назад. Има и пози-
тивни симптоми. Ако икономиката заработи, 
то и доходите ще нараснат. Така и потребле-
нието ще се повиши. Мерките трябва да водят 
до по-висока заетост и нови работни места, 
към устойчивост и рентабилност на икономи-
ката. Няма държава, която да е просперирала 
от механично покачване на доходите, тъй като 
това води до по-голяма инфлация.   

Áèçíåñúò 
ñå ðàçâèâà, 
êîãàòî èìà 
ïðåäïîñòàâêè

Ëþáîìèð Äàöîâ, 
÷ëåí íà Ôèñêàëíèÿ ñúâåò:

ÂÑßÊÀ 
ÓÑÏÅØÍÀ 

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 
Å ÊÀÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÀ 
ËÈÂÀÄÀ: 

ÏÎËÈÂÀØ, 
ÊÎÑÈØ È ÒÀÊÀ 

300 ÃÎÄÈÍÈ
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Комплекс от мерки  би помогнал иконо-
миката да се стабилизира. Те основно 
трябва да са свързани с подобряване 
на бизнес средата. Липсва ли доверие 
обаче, се влиза в обратна спирала - 

инвестиционните потоци намаляват, защото 
рискът се увеличава, инвестициите не носят 
добра възвръщаемост, а това се отразява и 
върху липсата на инвестиционни намерения. 
Същевременно, когато има страх за бъдеще-
то, хората предпочитат да спестяват, а не да 
харчат. В такава ситуация трудно се влияе на 
потреблението, макар някои неправилно да 
смятат, че ако доходите се повишат, това ще 
се отрази на потреблението.

Ето защо във фокуса на вниманието тряб-
ва да са реформите в публичната сфера, 
откъдето идва тази несигурност. Номер едно 
е съдебната система, номер две е сектор 
„Сигурност”, номер три е администрацията. 
В дългосрочен план много важни са здравео-
пазването и образованието, които имат отно-
шение към възпроизвеждането на човешкия 
капитал в страната и влияят пряко на иконо-
мическия растеж.

Формулата е „Реформи, реформи и пак 
реформи”. Макар че сред политиците няма 
разбиране и съответно не може да се обра-
зува реформаторско мнозинство в парламен-
та, което да задвижи промените. Обществото 
като цяло също не е реформаторски настрое-
но. То реагира единствено когато пряко бъдат 
ударени доходите на определени слоеве, как-
то стана сега с МВР. Големият проблем е, че 
никой не иска да види по-далеч от прекия си 
интерес. Случаят с КТБ също е показателен – 
хората някак безучастно гледаха как бяха от-
краднати над 4 млрд. лв. Има и неразбиране, 
че каквито хора избираме в управлението, по 
такъв начин живеем.

Чуждестранните инвеститори заобикалят 
България заради липсата на доверие. Влия-
ние оказва тежката международна ситуация 
с кризи в Украйна, с бежанския поток, който 
тежко се отразява на нашите партньори в Ев-
ропа, като се прибави и гръцката криза – Гър-
ция е петият най-голям партньор на България. 
Необмислените решения на управляващите 
дълбоко тревожат всеки инвеститор. Полити-
ческата класа и съдебната система са най-го-
лемият риск, и това влияе изключително сил-
но върху решението дали да се инвестира в 
България. 

Румъния ни изпревари. Виждаме колко по-
следователни реформи бяха направени в тях-
ната съдебна система. Моника Маковей даде 
яснота как става: „Изчистете съдебната сис-
тема и тя ще изчисти всичко останало”. Това 
дава отражение и на бизнес средата. От 2005 
г. насам румънците правят само реформи, а 
ние тогава ги спряхме и минахме към имита-
ция на реформи. Другият проблем на нашата 
политическа класа е липсата на желание за 
позитивни промени. А дори и да има, не се по-
стига единно мнение какво да се прави – не се 
прилагат добри практики, не се канят външ-
ни консултанти, които да предават опит. През 
2002 г. от МВФ започнаха да ни учат на про-
грамно бюджетиране, но после всички го за-
рязаха и сега то почти не се използва. Сама-
та политическа система е такава, че допуска 
абсолютното невежество да управлява дър-
жавата. То разтваря крилете на личното об-
лагодетелстване и движението на паричните 
потоци се определя в зависимост от това кой 
има интерес. Има супер непрозрачност при 
управлението на публичните финанси. Стра-
тегически важните решения за развитието на 
държавата не се обмислят добре. Всичко това 
създава несигурност и увеличава риска за ин-
вестиции в страната.   

Ðåôîðìè, 
ðåôîðìè è 
ïàê ðåôîðìè

Åâãåíèé Êúíåâ, óïðàâëÿâàù 
ïàðòíüîð â èíâåñòèöèîííà 
êîíñóëòàíòñêà êîìïàíèÿ 
“Ìàêîíèñ”:

ËÈÏÑÀÒÀ ÍÀ 
ÄÎÂÅÐÈÅ ÊÀÐÀ 

×ÓÆÄÅÑÒÐÀÍÍÈÒÅ 
ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈ 

ÄÀ ÇÀÎÁÈÊÀËßÒ 
ÁÚËÃÀÐÈß
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За 2016 г. се очаква лек ръст на БВП, 
но това не е кой знае колко радост-
но, тъй като в региона България е 
с най-нисък БВП. Румъния постига 
3,9% ръст на БВП, а ние планува-

ме 2,1%. Населението се страхува да харчи 
много и избира принципа „Бели пари за чер-
ни дни“, но повечето от влоговете са с раз-
мер до 1000 лв. При високите лихви хората 
предпочитаха да спестяват. Сега лихвите са 
ниски, но в момента няма къде рационално 
да се инвестира. В тази ситуация бизнесът 
се люшка – дали да спестява при тези ниски 
лихви, или да инвестира в несигурна среда.

За да се върне апетитът към инвестиции, 
трябва климатът в Европа да се нормализи-
ра и да се получи стабилност в европейски-
те икономики, едва тогава ще възстановим 
по-високите нива на износа. За съжаление 
на този етап сме зависими от европейските 
фондове, тъй като  бюджетът не може да 
осигури необходимите средства. В момента 
дългове се взимат, за да се покриват стари 
дългове, а не за инвестиции и растеж. Иска-
ме ли силна икономика, трябва да се инвес-
тира в нея и да се дава държавна подкрепа 
за това. Но като цяло нашата икономика е 
зависима от растежа на другите икономи-
ки. Трябва да мислим и в параметрите на 
променящата се международна среда. Ако 
Африка и Близкия изток продължават да се 
местят към Европа, ще имаме още по-сери-
озни предизвикателства. Бежанската вълна 
е с непредвидими последици върху цяла 
Европа. Тя не е ударила силно България, 

но виждаме какво се случва на европейска 
територия.

Рецепти за постигане на растеж има мно-
го, но нищо не дава светкавичен резултат. 
Мерките за повишаване събираемостта 
на данъците също нямат незабавен ефект.  
Вземат се и мерки бизнесът да излезе на 
светло, но пак сме една от страните с най-
висок дял на сивата икономика в Европа. 

Излизаме от кризата, но с много бавни 
темпове. В момента има много фактори, кои-
то са срещу производството. Износът спада, 
вътрешното потребление е свито. Преките 
чуждестранни инвестиции от години са ниски 
и не се повишават осезаемо. В следващите 
2-3 години едва ли ще има промяна в това 
отношение. Като кандидат-майстор на спорта 
по шахмат ще кажа, че икономиката е в ситуа-
ция цугцванг – няма полезен ход.   

Â ìîìåíòà íÿìà 
ïîëåçåí õîä

Íèêîëàé Íåíêîâ, 
âèöåïðåçèäåíò íà ÊÍÑÁ:

ÇÀ ÄÀ 
ÑÅ ÂÚÐÍÅ 
ÀÏÅÒÈÒÚÒ ÊÚÌ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, 
ÒÐßÁÂÀ 
ÊËÈÌÀÒÚÒ Â 
ÅÂÐÎÏÀ ÄÀ ÑÅ 
ÍÎÐÌÀËÈÇÈÐÀ
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КЪДЕ РАСТАТ 
ТЕХНОЛОГИИТЕ

ÔÎÍÄÎÂÅÒÅ ÇÀ ÑÒÀÐÒÈÐÀÙ ÁÈÇÍÅÑ 
ÄÎÊÀÇÀÕÀ, ×Å ÇÍÀßÒ ÊÀÊ ÄÀ 
ÑÚÇÄÀÂÀÒ ÓÑÏÅØÍÈ ÏÐÅÄÏÐÈÅÌÀ×È

Б ългария върви в правилната посока на техно-
логичното лидерство в региона. Тук има та-
лант, ноу-хау, изгражда се предприемаческа 
екосистема, има и възможности за намиране 
на финансиране, макар фондовете за стар-

тиращ бизнес Eleven и LAUNCHub да поизчерпаха ре-

сурса от 21 млн. евро, с който разполагаха. Набраната 
инерция трябва да се запази, още повече, че в съседни-
те страни скоро ще се появят подобни фондове и сре-
дата ще стане по-конкурентна. Да отгледаш успешен 
предприемач не е лесно, в Start It Smart добре знаят 
това. Постигнатото трябва само да се надгражда.    
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LAUNCHUB Å 
Â ÏÐÎÖÅÑ ÍÀ 
ÍÀÁÈÐÀÍÅ ÍÀ 

ÊÀÏÈÒÀË ÇÀ ÍÎÂ 
ÔÎÍÄ, ÊÎÉÒÎ 

ÑÅ Î×ÀÊÂÀ 
ÄÀ ÇÀÏÎ×ÍÅ 

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈÒÅ 
ÑÈ ÄÎÃÎÄÈÍÀ

Âå÷å âÿðâàì, ÷å ñìå 
ïðåäïðèåì÷èâà íàöèÿ

Òîäîð Áðåøêîâ:

Òîäîð Áðåøêîâ å óïðà-
âëÿâàù ïàðòíüîð è  ñúîñ-
íîâàòåë íà   ôîíäà çà ñèéä 
èíâåñòèöèè LAUNCHub. Îò  
2012 ã. íàñàì òîé  ðàáîòè  
àêòèâíî ñúñ ñòàðòúïèòå îò 
ïîðòôîëèîòî îò ïðîöåñà íà 
ñåëåêöèÿ  äî ïðèäîáèâà-
íåòî íà äÿë è ïîñëåäâàùî 
êîíñóëòèðàíå è ðàçâèòèå 
íà îòäåëíèòå áèçíåñè. 
Ó÷àñòâà è â ïîñëåäâàùîòî 
ïðèâëè÷àíå íà èíâåñòèòîðè 
çà êîìïàíèèòå è ïîäãîòîâ-
êàòà èì çà ðåàëèçèðàíå íà 
ñëåäâàù ðóíä íà ôèíàíñè-
ðàíå. 

Какъв, по ваша преценка, е ефектът 
от дейността на LAUNCHub до мо-
мента?

- LAUNCHub е създаден през 2012 
г., като до момента е договорил инвес-

тиции за приблизително 7,5 млн. евро, раз-
пределени в 57 различни компании, повече от 
една трета  от тези проекти се развиват ус-
пешно и успяват да привлекат последващи го-
леми външни инвестиции (над 11 млн. евро). 
Иска ни се да вярваме, че нашата дейност е 
допринесла за развитието на предпиемаче-
ската екосистема в България и региона и е 
мотивирала много хора да опитат да реали-
зират идеите си.

- Кои са най-успешните стартира-
щи компании, получили подкрепата на 
LAUNCHub? Кой е измерителят за техния 
потенциал?

- В тази категория влизат компании като 
Flipps - мобилно приложение, превръщащо 
телефона в дистанционно управление за ум-
ните телевизори, или платформата за онлайн 
програма и покупка на билети – Cinexio. Голям 
интерес от страна на инвеститорите привлече 
и проектът „Уча.се“, който представя лесен и 
занимателен начин за усвояване на учебния 
материал от учениците. Мога да спемена 
още Coherent Labs, BGMenu, Transmetrics, 
Domestina, Loanbase и много други. Крите-
риите за успех са различни: при някои това 
са приходите от продажби, при други – колко 
ползватели имат, при трети – какво допълни-
телно финансиране са успели да привлекат. 
Това зависи от стратегията, бизнес модела и 
пазара, на който работят. За нас като фонд 
единственият измерител е, когато продаваме 
дяловете си в компаниите, дали сме успели 
да спечелим пари за нашите инвеститори.

- Парите, които фондът трябваше да ин-

вестира, са пред изчерпване. Какво ната-
тък предстои?

- LAUNCHub е в процес на набиране на 
капитал за нов фонд, който се очаква да за-
почне инвестициите си догодина, което ще 
ни позволи да продължим работата си и през 
следващите години. Имаме амбицията за-
напред да подкрепяме вече финансираните 
от нас успешни компании. Ще се опитаме да 
осигурим възможност за достъп до по-голе-
ми инвестиции на проекти. Във фокуса ще 
са информационните технологии и силните 
екипи.

- С какво работата в LAUNCHub ви про-
мени?

- Работата в LAUNCHub ме научи, че чо-
век постоянно трябва да учи нови неща, да 
приема различията с отворени очи и да не се 
страхува от промяната, а да вижда в нея въз-
можности за развитие. 

- В какво са най-големите успехи на 
LAUNCHub? 

- В изграждането на пълноценен и моти-
виран екип от разностранни и разноцветни 
хора. В работата с някои от най-интересните 
проекти в нашия регион и помощта, която сме 
им предоставили. В усилието да се създаде 
екосистема в България, която да е жизнена и 
стимулираща активните хора да експеримен-
тират. 

- Кое надмина вашите първоначални оч-
аквания?

- Огромното количество хора, които са го-
тови да поемат големи рискове и да вложат 
много усилия и време в преследване на иде-
ите и мечтите си. Аз вече вярвам, че ние сме 
предприемчива нация, която има нужда от 
правилната среда и само от нас зависи дали 
ще успеем да я изградим.
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ÑÎÔÈß ÒÐßÁÂÀ 
ÄÀ ÑÒÀÂÀ 

ÂÑÅ ÏÎ-
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÍÎ 

ÌßÑÒÎ ÇÀ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈ 

ÏÐÎÅÊÒÈ È ÇÀ 
ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈ ÎÒ 

ÖßË ÑÂßÒ

Eleven å â 
Òîï 5 íà 
íàé-àêòèâíèòå 
àêñåëåðàòîðè 
â Åâðîïà

Äèëÿí Äèìèòðîâ:

Äèëÿí Äèìèòðîâ å åäèí îò îñíîâàòåëèòå íà ôîíäà 
çà ðèñêîâ êàïèòàë Eleven. Òîé èìà íàä äåñåò ãîäèíè 
îïèò â ñôåðàòà íà ôèíàíñèòå è äÿëîâèòå èíâåñ-
òèöèè. Áèë å âèöåïðåçèäåíò íà Bedminster Capital 
Management, ôîíä ñ 320 ìëí. äîëàðà, èíâåñòèðàù 
â ÷àñòíè êîìïàíèè â ðåãèîíà íà Öåíòðàëíà è Èçòî÷-
íà Åâðîïà è å ó÷àñòâàë âúâ âñè÷êè åòàïè íà ñäåëêè 
ïî ïðèäîáèâàíèÿ â ñåêòîðèòå íà çäðàâåîïàçâàíå, 
ôèíàíñîâè óñëóãè è ìåäèè. Èìåòî íà ôîíäà Eleven å 
èçìèñëåíî èìåííî îò íåãî. 

Какво постигна Eleven до момента?
 - За малко повече от три години 

разгледахме над 3 хил. инвестицион-
ни проекта, проведохме 10 процеса 
за избор на екипи, интервюирахме 

лично над 800 компании, от които 250 стигна-
ха до финала, инвестирахме в 112 проекта. 
Общата сума на инвестициите ни е 12 млн. 
евро и вече ресурсът е изцяло инвестиран. 
За това време Eleven влезе в Топ 5 на най-
активните акселератори в Европа, а София 
се нареди на трето място по инвестирани 
проекти в ранна фаза. 

 - Кои са най-успешните стартиращи 
компании, получили подкрепата на фон-
да? 

 - В портфейла са над 110 компании, като 
над 75% от тях са все още активни. Затова 
е много трудно да се отсеят най-успешните 
компании. Някои от тях вече са печеливши, 
с приходи от десетки хиляди евро месечно. 
Други успяват да привлекат инвестиции в 
размер на над 1 млн. евро за допълнително 
развитие.

 - Какъв е приносът на Eleven за създа-
ването на предприемаческа стартъп еко-
система в България?

 - За последните три години стартъп общ-
ността в София се разви динамично и вече е 
една от най-силните в Централна и Източна 
Европа. Това стана възможно, защото всички 
участници в тази среда – организаторите на 
събития, споделените работни пространства, 
инкубаторите и акселераторите работеха за-
едно. Успяхме да популяризираме в целия 
регион идеята да стартираш технологичен 
бизнес от България, привлякохме таланти и 
почти половината от екипите  са от чужбина.

 - Стана ли България по-разпознаваема 

на  картата за стартиращия технологичен 
бизнес?

 - България се превърна във водеща дес-
тинация в Централна и Източна Европа за 
технологично предприемачество, но целият 
регион все още няма ясна и силна разпозна-
ваемост за играчите в технологичния сектор 
в Западна Европа и САЩ. Необходими са 
целенасочени усилия да се привлече внима-
нието на тези среди, за да сме атрактивни за 
силни инвеститори и още повече талант да 
дойде тук. 

 - Какво предстои за управляващия 
екип на  Eleven?

- Задачата ни е не само да запазим инер-
цията, но и да ускорим процесите. София 
трябва да става все по-привлекателно място 
за технологични проекти. В момента набира-
ме допълнителен ресурс, за да инвестира-
ме в обещаващите компании в сегашния ни 
портфейл и в нови технологични проекти в 
ранна фаза.  По-зрелите компании имат нуж-
да от разрастване, същевременно не бива 
да се допуска вакуум в най-ранния етап. Ще 
е чудесно да видим повече инкубационни 
програми и програми за обучение преди фа-
зата на акселерация.

 - Като фонд мениджър кое ви носи най-
голямо удовлетворение?

 - Преди Eleven се занимавах с инвести-
ции в развити компании, където инвестирах-
ме между 10 и 40 млн. евро в 1-2 проекта го-
дишно. Фокусът ни беше в компаниите, които 
не се справяха толкова добре. Съответно 
разрешавахме проблеми. Сега инвестираме 
малки суми в много компании, помагаме на 
най-добрите да стават още по-добри. Удо-
влетворението да създаваш стойност и да 
виждаш положителните резултати от твоята 
работа е невероятно.   
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ÂÄÚÕÍÎÂßÂÀÌÅ 
ÁÚÄÅÙÈÒÅ 

ÏÐÅÄÏÐÈÅÌÀ×È 
ÄÀ ÐÅÀËÈÇÈÐÀÒ 

ÈÄÅÈÒÅ ÑÈ

Íàøàòà 
ñèëà å â 
ñòàðòèðàíåòî 
íà áèçíåñ

Íèêîëà ßíåâ:

Íèêîëà ßíåâ å ïðåçèäåíò íà ïðåäïðèåìà÷åñêàòà 
îðãàíèçàöèÿ Start It Smart. Îñíîâàòåë å íà îíëàéí ñïè-
ñàíèåòî Entrepreneur.bg è îðãàíèçàòîð íà íåòóúðêèíã 
ñúáèòèÿòà Sillicon Drinkabout Sofia. Âÿðâà â äîáðîòî, 
õóìàííîñòòà è ñâîèòå öåëè. Ñëåä ïúðâèÿ ñåìåñòúð 
íàïóñêà óíèâåðñèòåòà è â ìîìåíòà ó÷è ïî ñâîÿ ñîáñò-
âåíà îáó÷èòåëíà ïðîãðàìà.

В България вече има предпри-
емаческа екосистема. Каква е 
ролята на Start It Smart за това?

- Start It Smart е основана през 
2009 г., когато липсата на развита 

общност, предприемаческо знание и вдъх-
новение за стартиране на иновативен биз-
нес води до създаването на организация-
та. И днес, 6 години по-късно, нашата сила 
е в тези три неща – да вдъхновяваме бъде-
щите предприемачи да реализират идеите 
си, да им предоставяме необходимите зна-
ния и да ги потопим в неповторима среда 
от иновативни и различни хора със сходно 
мислене, с които да се подкрепят взаимно.

- Преакселераторът на Start It Smart 
се оказа  жизнена инициатива, която 
вече е във вихъра на своя четвърти се-
зон. Какво  дава тя на участниците?

- Преакселераторската ни програма е от 
проектите, с които се гордеем най-много. 
Това е интензивна 10-седмична програма, 
предоставяща всички необходими зна-
ния, умения и ресурси, чрез които стартъп 
компаниите се подготвят за следващата 
стъпка – влизане в акселератор, намира-
не на инвеститор или директно излизане 
на пазара. Предоставяме над 40 обучения 
и уъркшопи, споделено работно място за 
стартиращите екипи и менторска мрежа от 
над 60 успели предприемачи и професио-
налисти.

Тъй като във фаза „идея“ на един ино-
вативен бизнес трудно може да се оценят 
всички фактори за успех на стартъпа, на-
шите два главни критерия са: 1. Екипът – 
доколко е мотивиран, опитен, стикован и 
способен да реализира бизнеса; 2. Самата 
бизнес идея, иновацията зад нея и пазар-

ният потенциал, който има.

- Кои са някои от най-успешните стар-
тъпи, отгледани в преакселератора?

- Имайки предвид, че стартъпите ни 
се развиват буквално от начално ниво на 
идея, за момента сме доста доволни с 
представянето на компаниите, които изли-
зат от програмата ни. Има и компании, кои-
то не продължават, разпадат се или просто 
разбират, че сега не е правилният момент 
за тях. Сред екипите, минали през преак-
селератора, може да откроим: Dextrophobia 
Rooms, Tickey, Mishmash IO, Wifi .bg, 
Eventyard, MaistorPlus, The Videonauts.

- Какво е нужно, за да може стартира-
щият бизнес по-бързо да порасне?

- Силата на Start It Smart е по-скоро в 
стартирането, отколкото в разрастването 
на бизнеси. Растежът е доста комплексен 
процес и трябва да са налице поне три 
неща: 1. Смелост от страна на основатели-
те на компанията; 2. Пазар за техния про-
дукт; 3. Капитал.

- Каква в успеха е ролята на провала?
- Смятам, че ключова. Независимо от ма-

щаба на провала, извлечените поуки и уро-
ци ще се окажат решаващи за следващите 
стъпки. В Start It Smart | Pre-Accelerator за-
лагаме доста на „провала“ при работата си 
с компаниите, като постоянно ги насърча-
ваме да действат и да видят какво ще изле-
зе от дадена ситуация. Ако успеят – чудес-
но, ако се провалят – пак чудесно, защото 
следващия път ще са по-добри. Ричард 
Брансън обобщава най-добре ролята на 
провала: „Не се научаваме да ходим, след-
вайки правила, научаваме се, опитвайки и 
падайки на земята.“   
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За пета поредна година в София се проведе „Младежка пре-
дприемаческа борса“. Целта на събитието е да насърчи и под-
помогне младите надежди в бизнеса. С помощта на Фондация 
„Каузи“ младите могат да представят социалните си и бизнес 
проекти пред потенциални инвеститори, банки и организации. 

Според Николай Георгиев – изпълнителен директор на „Каузи“, фон-
дацията работи „на терен“ – в училището, в университета, в квартала. 
Организацията развива своите програми за мотивация, обучения и 
консултации на начинаещи предприемачи и МСП за изграждане на 
предприемачески качества и активно участие в процесите на пазар-
ната икономика. По време на младежката предприемаческа борса 
фондацията представи резултати от анализ на бизнес средата в три 
региона на страната - Югозападен (Дупница, Благоевград и Кюстен-
дил), Хасково и Русе, финансиран от Програма за подкрепа на НПО 
по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.   

ФОНДАЦИЯ „КАУЗИ“ 
НАСЪРЧАВА МЛАДИ 
БИЗНЕС ТАЛАНТИ
àâòîð: Èâàéëà Ðàäåíêîâà

Проект „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество”, финансиран 
от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).
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В проекта взеха участие хора на възраст между 

18 и 35 години. Тази година участниците със собстве-
ни идеи са 13 от общо 6 града в България. Те защити-
ха своите бизнес и социални идеи пред startup фондо-
вете Eleven, Промяната, Ринкър център, Тhe Venture и 
кредитори в лицето на Unicredit Булбанк и ОГФ, както и 
представители на националните и европейските финан-
сиращи програми. 86% от инвеститорите намериха своя-
та следваща инвестиция на събитието и голяма част от 
стартъпите бяха поканени на втора среща с тях.

Сред идеите на младите предприемачи има проек-
ти за детски арт център за деца с увреден слух, плувна 
академия, художествено ателие, както и образователен 
център за подготовка на специалисти за кандидатстване 
и изпит при European Personnel Selection Offi ce (EPSO).

Идеята на Кирил Цветков за център за EPSO - об-
разователни програми включва уроци, езикови кур-
сове, тренинги  и учебни визити. ЕPSO e агенция за 
подбор на персонала на Европейския съюз. Има няколко 
изпита, които трябва да бъдат преминати, преди човек да 
влезе в списъка с граждани, които могат да се кандида-
тират за високи и по-добре платени постове. Ако идеята 
намери финансиране, ще е първият подобен образовате-
лен център в България.  

Николай Георгиев, изпълнителен 
директор на Фондация „Каузи“:

Ïðåäïðèåìà÷åñòâîòî å 
ñúñòîÿíèå íà óìà, à íå 
îñíîâàâàíå íà ôèðìà

- Г-н Георгиев, 
как помагате на 
младите хора с 
бизнес идеи?

- Ние работим с 
младежите в две ос-
новни направления 
– кариерно ориен-
тиране/развитие и 
предприемачество. 
Във фондацията 
работят експерти 
по социална инте-
грация, човешки ресурси, бизнес и социално управление, 
финанси, връзки с обществеността. Почти всеки млад 
човек има собствен профил, който описва талантите, 
интересите и идеите му. 

- Какво представляват безплатните обучения по биз-
нес планиране?

- Всяка година провеждаме пълен цикъл на подготовка 
– срещаме се с младежи, за да ги опознаем и мотивираме 
интереса им към предприемачеството. Следват няколко 
специализирани обучения, най-дълги са консултациите 
за разработване стартъпите – между два и четири ме-
сеца. Участието на младежите в Младежката предпри-
емаческа борса е крайъгълен камък за тяхната мотива-
ция и отдаденост на идеята. Защото когато се убедиш, 
че реален инвеститор се интересува от теб, започваш 
да вярваш много повече в себе си.

- Какво е нужно да се предприеме, за да се редуцира 
високият процент младежка безработица у нас?

- Така нареченото поколение Y поставя свободата 
като своя основна ценност. Според американско проуч-
ване, повече от 90% от младежите, родени след 1990 
година приемат, че предприемачеството е състояние 
на ума, а не основаване на фирма. Тяхната психология 
е различна. Затова ние се концентрираме върху все-
ки отделен човек, без калъп и „масово производство“. 
Допълваме образователната система, като чертаем 
индивидуалното бъдеще на всеки желаещ. От младия 
човек се очаква единствено да бъде автентичен (не да 
позира или да се преструва) и да иска да направи нещо 
полезно със себе си.   
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ÒÀÇÈ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÒÀÇÈ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÇÀ  ÄÈÑÒÐÈÁÓÖÈß ÍÀ ÑÒÎÊÈ ÇÀ  ÄÈÑÒÐÈÁÓÖÈß ÍÀ ÑÒÎÊÈ 
È ÓÑËÓÃÈ ÍÀÌÈÐÀ ÄÎÁÐÎ È ÓÑËÓÃÈ ÍÀÌÈÐÀ ÄÎÁÐÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎ ÑÂÅÒÀ È Ó ÍÀÑÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎ ÑÂÅÒÀ È Ó ÍÀÑ

ФРАНЧАЙЗИНГ
ИЛИ БИЗНЕС ПО РЕЦЕПТАИЛИ БИЗНЕС ПО РЕЦЕПТА
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ÀÊÎ ÒÚÐÑÈÒÅ ÏÅ×ÅËÈÂØÀ 
ÊÎÍÖÅÏÖÈß, ÇÀ ÄÀ ÑÒÀÐÒÈÐÀÒÅ 

ÍÎÂ ÇÀ ÂÀÑ ÁÈÇÍÅÑ, ÈËÈ ÑÅ 
ÑÒÐÅÌÈÒÅ ÊÚÌ ÅÊÑÏÀÍÇÈß ÍÀ 

ÂÀØÀÒÀ ÄÅÉÍÎÑÒ ÍÀ ÂÚÒÐÅØÍÈß 
È ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈß ÏÀÇÀÐ, 
ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈÍÃÚÒ Å ÏÎÄÕÎÄßÙÀ 

ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒ. 

ÍÅÃÎÂÀÒÀ ÐÎÄÈÍÀ Å ÑÀÙ È 
ÑËÅÄ ÊÀÒÎ ÑÅ ÄÎÊÀÇÂÀ ÊÀÒÎ 

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀ  
ÄÈÑÒÐÈÁÓÖÈß ÍÀ ÑÒÎÊÈ È 
ÓÑËÓÃÈ, ÒÎÉ ÈÌÀ ÓÑÏÅØÅÍ 

ÒÐÈÓÌÔ ÏÎ ÖßË ÑÂßÒ.
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Франчайзингът намери подходяща почва в Бълга-
рия. Просто защото системата има предимства. 
Един предприемач може да изгради и да управля-
ва сравнително малко на брой обекти във верига. 
Критичният брой е 8-10 обекта, тъй като тогава 

тяхното управление става изключително трудно. Появяват 
се редица трудности, които пречат на бързия растеж. Пред 
франчайзинга тези препятствия не стоят. Инвестицията се 
прави от различни хора и те носят отговорност за управле-
нието на своя обект, а същевременно контролът е при фран-
чайзодателя. Освен че франчайзингът дава възможности за 
експанзия, той позволява бизнесът по-правилно да се струк-
турира.

Äà õâàíåø 
âëàêà â äâèæåíèå

В България франчайзингът има плавен растеж без съ-
тресения. В момента все още не е достигнал средните нива 
на потенциала си, тъй като частната инициатива се развива 
свободно едва от 25 години. „Ако някой предприемач има 
между два и десет успешни обекта, сега е времето да раз-
работи франчайз, защото само след пет години, ако иска 
бизнесът му да расте, ще се наложи самият той да си купи 
франчайз. Факт е, че франчайз веригите изместват инди-
видуалните играчи от пазара. Освен всичко най-добрият 
учител за всеки начинаещ предприемач е да купи развита 
франчайз система. При старта на бизнеса той получава 
много практически знания и бързо усъвършенства нужните 
умения, за да влезе в крак с темпото на франчайз верига-
та“, уверява Светослав Билярски, основател и управител 
на консултантската компания Franchising.bg. Купувайки си 
франчайз, предприемачът стига там, докъдето се е развил 
франчайзодателят. Неговият опит е изкристализирал в ра-
ботеща франчайз система и така всеки, който се включи във 
веригата, може да ползва успешната формула за развитие 
и да се предпази от грешките, които преди това са правени.

Èçáåðåòå 
áúëãàðñêî íîó-õàó

Франчайзът е най-добрият начин за развитие на даден 

бизнес зад граница. Българският пазар е малък и фран-
чайзингът е привлекателна възможност за растеж в чужби-
на. Отговорът защо да си купят точно български франчайз, 
е свързан със специфичен продукт, който не е наличен на 
местния пазар, той опира до ценови и маркетингови полити-
ки, но в крайна сметка франчайз се купува заради успешен 
бизнес модел, обяснява Светослав Билярски. 

Предлага се цялостен пакет и причината да бъде пред-
почетена българска франчайз система не е една-единстве-
на. Най-добрият начин за инвазия в чужбина е чрез пилотен 
проект в съответната страна. Той може да се направи както 
от франчайзодателя, така и от франчайзополучателя. Всеки 
предприемач, който има интерес да стане част от веригата, 
може да отиде и да види как този обект функционира, какъв 
е потокът на клиентите. Всеки бизнес има нужда от адапта-
ция към местния пазар, тъй като предпочитанията на хората 
са различни, а има и разлики в трудовото законодателство, в 
данъчните системи и  т. н., а рискът в крайна сметка се носи 
от франчайзополучателя.

 
Ãîëåìèòå 
âúçìîæíîñòè 

Мастърфранчайзингът дава правото на един предприе-
мач в дадена страна да действа като франчайзодател. Той 
се занимава с регионалното развитие на бизнеса, а догово-
рите се сключват между франчайзополучателя и централа-
та, а този девелопър е само посредник. И в това отношение 
имаме успешен пример. Иван Тодоров държи правата на 
Subway за България и Румъния. Искате ли да станете част 
от тази верига, той е човекът, който може да ви вкара „в 
играта“. 

Когато  даден бизнес стъпва за пръв път на дадена те-
ритория, има възможност да се направи джойнтвенчър за 
определен период и на базата на този пилотен проект да се 
установят таксите и процедурите. Има и много варианти за 
излизане в чужбина. Най-важното е формулата да се ока-
же добре работеща. Именно във франчайзинга „Уолтопия“ 
видя възможност чрез развитие по формулата за adventure 

àâòîð: ßíà Êîëåâà
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entertainment (приключенията като забавление) да разшири 
своето проникване и влияние на големи пазари.

Êîéòî òúðñè, 
íàìèðà

Много са каналите, по които да се привличат потенциал-
ни франчайзополучатели. Само една такава възможност са 
изложенията за франчайзинг. В България каналите, по кои-
то може да стигнете до най-подходящия за вас франчайз, 
също работят. И затова, който търси франчайз, намира.

В началото на 2013 г. се създава Асоциацията на фран-
чайзите в България (АФБ) и Светослав Билярски е избран 
за неин председател. Засега в нея членуват 10 франчай-
зодатели, като има потенциал броят им силно да нарасне. 
Subway, Fornetti, Мания, Happy Bar&Grill, RE/MAX, Форос, 
Адрес, ERA, KimdyRoo и Internetreklama.bg са оценили кол-
ко важно е да са заедно на пазара.  Това са все компании, 
които имат история, успешна практика  и са с по няколко 
обекта. 

При кандидатстване за членство те представят референ-
ции от свои франчайзополучатели, че наистина се случва 
това, което им е обещано при сключването на договора. 
Целта на организацията е да популяризира франчайзинга 
като най-ниско рисков модел за правене на бизнес, който 
все повече се налага  в света. На Запад, ако работиш под 
франчайз и си член на франчайз асоциация, може да полу-
чиш кредит при по-добри условия. АФБ си поставя за цел и 
за българските банки това да стане фактор при отпускане 
на кредит.

Ïúðâî â Ñîôèÿ, ïîñëå è 
â öÿëàòà ñòðàíà

Още преди девет години Светослав Билярски създава 
Franchising.bg и оттогава той и неговата компания стават 
все по-активни на тема фанчайзинг. По негови наблюдения 
в последните години расте броят на българските компании, 
които искат да развият свой франчайз. 

Доскоро това е ставало само в София, а вече и в мно-
го други градове на страната. Разбира се, интересът във 
Варна, Бургас и Пловдив е най-силен. Секторът на хра-
ненето е много подходящ и там активността е най-висо-
ка. Има много вериги за хранене във всичките му форми 
– ресторанти, пицарии, сладкарници, кафенета, хлебар-
ници, обекти, в които се продават сандвичи или различни 
тестени продукти, Затова се говори, че франчайзите са за 
хранене и за всичко останало. У нас има немалко фран-
чайзи в сферата на недвижимите имоти, сред тях са RE/
MAX, Форос, Адрес, ERA. 

Проникване имат най-различни наши и чужди франчайзи. 
„Анималия“ е семейна варненска фирма, разработила фран-
чайз за търговия с храни и аксесоари за домашни любимци. 
Refan има свой франчайз за продажба на козметичните си 
продукти. „Зелен Био“ е най-голямата франчайз верига за 
биомагазини в страната. С франчайза на Internetreklama.bg 
може да станете консултант по онлайн маркетинг. Компани-
ята за борба с вредителите „Инсекта България“ изгражда 
национална мрежа чрез франчайз партньори в цялата стра-
на. Автошкола „Петър Йовчев и синове“ предлага формула 
за професионално обучение и автомобилни курсове. 

Програмата за франчайз на „Арлет“ е в областта на фри-
зьорството. „Еконт Експрес“ е лицензиран пощенски опера-
тор, който също предлага франчайз. „Метро“ направи около 
1500 обекта в страната, обединени като франчайз верига 
„Моят магазин“. „Майстори Месари“, „Лактима“, „Унипек“ 
са производители, които предлагат франчайз, свързан с 
храните. За производителите франчайзингът е отлична 
възможност да изградят дистрибуционен канал за своите 
стоки. Разработването на франчайз помага бизнесът да се 
структурира още по-добре, за да може по-лесно да се мул-
типлицира. 

Франчайзингът е най-близо до вечния двигател. Той 
привлича много нова сила към енергията на основния „мо-
тор“. Този, който има работещата идея, и онзи, който се за-
еме да я прилага, са свързани и успехът на единия влияе 
на резултатите на другия.  

Àêî íÿêîé ïðåäïðèå-
ìà÷ èìà ìåæäó äâà è 
äåñåò óñïåøíè îáåê-
òà, ñåãà å âðåìåòî äà 
ðàçðàáîòè ôðàí÷àéç

Светослав БИЛЯРСКИ
председател на Българската 
франчайз асоциация

ÑÈËÍÈ ÑÒÐÀÍÈ
+ Ôðàí÷àéçèíãúò âå÷å å ïîçíàò â Áúëãàðèÿ, èìà äîáðå ðàáîòåùè ôðàí-
÷àéç âåðèãè. Èìà íîó-õàó çà öåëèÿ ïðîöåñ, èìà è ïîçíàíèå êàê åäèí ôðàí-
÷àéç äà ñå àäàïòèðà êúì íàø è êúì ÷óæä ïàçàð
+ Íàëèöå å íåðåàëèçèðàí ïîòåíöèàë çà ðàçâèòèå íà ôðàí÷àéçèíãà 
+ Èìà ðåäèöà ñåêòîðè ó íàñ, â êîèòî âñå îùå íÿìà ôðàí÷àéçè - íàïðèìåð 
çà îïòèêè, çà äåòñêè ãðàäèíè è ñòàð÷åñêè äîìîâå. Èìà è ãðàäîâå, â êîèòî 
ôðàí÷àéç âåðèãèòå âñå îùå íå ñà ñå óñòàíîâèëè 
+ Ìîæå äà çàïî÷íåòå áèçíåñ îò íóëàòà è áúðçî äà ñòå â “èãðàòà”
+ Âúíøíèòå ïàçàðè ñà îòâîðåíè è çà áúëãàðñêè ôðàí÷àéçè

ÑËÀÁÈ ÑÒÐÀÍÈ
- Áúëãàðñêèòå ôðàí÷àéçîäàòåëè íå ñà ìíîãî ñòðîãè ñ ôðàí÷àéçîïîëó÷à-
òåëèòå è âëèçàò â ïîëîæåíèå, àêî çàêúñíÿâàò ñ ïëàùàíåòî. Òàêà ôðàí÷àé-
çîïîëó÷àòåëèòå ñâèêâàò, ÷å ïðàâèëàòà ìîæå äà ñå íàðóøàâàò
- Ìàñîâî ôðàí÷àéçîäàòåëèòå íÿìàò ôðàí÷àéç ìåíèäæúð
- Ïîâå÷åòî ïðåäïðèåìà÷è íå ðúêîâîäÿò ôðàí÷àéç áèçíåñà ñè êàòî îòäå-
ëåí áèçíåñ. Áèçíåñúò ñúñ ñàíäâè÷è å åäíî, à ñúâñåì äðóãî å êàê òåçè ñàí-
äâè÷è ñå ïðàâÿò

ФРАНЧАЙЗ
развитието в България
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Нашата концепция „Фънтопия“ е свързана 
със здравословния начин на игра на децата. На 
пазара за забавления такава среда липсва. Ви-
дяхме ниша в това, разработихме „Фънтопия“ и 
решихме, че франчайзингът ще е най-бързият 
начин за растеж. Вече имаме локации в Канада, 
САЩ, Малайзия, Израел, България и сме пред 
подписване на договор в Австралия. Бизнесът 
ще е по цял свят. Идеята е да стъпим на различ-
ни пазари, където има търсене. А търсенето е 
голямо, тъй като нашата концепция е свързана 
с потребностите на много деца.

Създадохме компанията Adventure Facility 
Concepts & Management, част от групата на 
„Уолтопия“, която отговаря за развитието на 
спортно-развлекателните ни центрове. Фран-
чайз системата „Фънтопия“ е насочена към 
предприемачи или фирми, които са готови да 
инвестират в изграждането на приключенски 
развлекателни центрове за деца. 

Знае се, че родителите не жалят разходи за 
своите деца, а франчайз концепцията ни  „Фън-
топия“ е насочена към точно тази аудитория. Ако 
франчайзополучателят няма опит в тази сфера, 
това за него ще е нов бизнес. А дори да има, 
ако избере собствен старт, пътят, докато стигне 
до нивото, на което сме ние, ще е бавен и осе-
ян с проби и грешки. Нашият франчайз му дава 
готово ноу-хау как най-ефективно да ръководи 
този специфичен бизнес, а същевременно има 
икономия от мащаба, тъй като ползва разрабо-
тена маркетинг стратегия, базирана на доказано 
добри практики. Помагаме на всеки, който изби-
ра да работи по нашата концепция, да направи 
най-подходящия интериор, даваме му цялостни 
указания как да стартира дейността. Има пакети 
за обучението на мениджърите  и на персонала, 

както и специализиран софтуер. Затова дори и 
развити бизнеси избират да купят франчайз, за 
да  не се налага непрестанно да откриват топла-
та вода. Те получават изпробвана система. 

Първият наш център „Фънтопия“ е в Бълга-
рия, следващия направихме в Канада. Канад-
ският опит помогна за откриване на 2 локации 
в САЩ. Знанието, което даваме, е практически 
изпитано и е съобразено с особеностите в на-
виците, културата и законодателството в съот-
ветната страна. Освен това всеки потенциален 
франчайзополучател може на място да отиде и 
да види как работи нашият център за приклю-
чения.

Имаме силна ангажираност към всеки фран-
чайзополучател и сме до него във всяка важна 
стъпка. Когато обектът заработи, правим редов-
ни проверки дали стандартите се спазват. Бъл-
гарският пазар е ограничен и на този етап не е 
наша цел. Стремим се към държави, в които има 
голям потенциал за развитие за този бизнес. 
Един център „Фънтопия“ би бил ефективен при 
100 хил. души население. Имаме разработена 
стратегия за предстоящите години, тя включва 
дори състезания за децата от цял свят, които 
посещават центрове за приключения от нашата 
верига.

Разработването на франчайз не е леко за-
нимание. Изисква се посветеност, добра пър-
воначална концепция, а в зависимост от паза-
ра и концепциите придобиват свои особености. 
Едно е да се разработва франчайз за Бълга-
рия, друго е да се мисли в световен мащаб. На-
мирането на франчайзополучатели зависи от 
самата концепция, от размера на инвестицията 
и сферата на дейност.

Ðóæà Êàðà-
àòàíàñîâà 
å óïðàâèòåë 
íà “Ôúíòîïèÿ 
ôðàí÷àéçèíã” 
è  óïðàâëÿâàù 
ñúäðóæíèê â 
“Àäâåí÷úð ôà-
ñèëèòè”, äúùåð-
íî äðóæåñòâî 
íà “Óîëòîïèÿ”

Ïðèêëþ÷åí-
ñêè öåíòúð 
“Ôúíòîïèÿ”

Ðóæà Êàðààòàíàñîâà:

Ùå èìàìå áúðç ðàñòåæ 
íà ãîëåìè ïàçàðè
ÄÀÂÀÌÅ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÈÇÏÈÒÀÍÎ ÇÍÀÍÈÅ ÇÀ 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÑÏÎÐÒÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÍÈ ÖÅÍÒÐÎÂÅ
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ÀÊÎ ÖßËÀ ÁÚËÃÀÐÈß ÑÅ ÂÏÐÅÃÍÅ ÄÀ ÏÐÎÈÇÂÅÆÄÀ, Òß ÍÅ Å Â 
ÑÚÑÒÎßÍÈÅ ÄÀ ÇÀÄÎÂÎËÈ ÍÓÆÄÈÒÅ ÄÎÐÈ ÑÀÌÎ ÍÀ ÏÅÊÈÍ

ÍÀ ÊÈÒÀÉÑÊÈß 
ÌÅÃÀÏÀÇÀÐ 
ÓÑÏßÂÀÒ ÑÀÌÎ

НАЙ-ДОБРИТЕ

Ìàðèàíà Òèåí:

За да имате присъствие на китайския пазар, трябва 
силна реклама. България се представя като турис-
тическа дестинация, по техните тв канали може да 
се видят реклами за български череши, кисело мля-
ко и вино. Наши продукти пробиват благодарение на 

европроекти, които дават възможност за промоция в трети 
страни. Това разказва Мариана Тиен, която става наш гид 
за възможните ниши на българо-китайското сътрудничество. 
Тя е доктор по китайска история в Института за исторически 
изследвания при БАН. Неин съпруг е доц. Тиен Дзиендзюн, 
бивш директор на Института „Конфуций“ в София. Той отлич-
но владее български и е преподавател в Пекинския универ-
ситет за чужди езици. 

Òúðñè ñå 
åêîïðîäóêöèÿ

Може да се изненадате, но хит на китайския пазар е 
българското кисело мляко „Момчиловци“. То се произвеж-
да с наша закваска по родопска технология от китaйcĸaтa 
ĸoмпaния Вrіght Dаіrу и за миналата година оборотът й от 
този продукт е над 75 млн. евро. „Ако искате да усетите бав-
ния живот на дълголетниците, идете в Момчиловци“ - гласи 
послание на масираната рекламна кампания, която наред с 
продукта представя и България. Това мляко е най-скъпото, но 

вече е много търсено, макар в Китай да липсваше традиция 
за подобна консумация. Тази мода навлезе първо сред мла-
дите хора, после прясното и киселото мляко влезе в менюто 
и на възрастните. С помощта на китайците родопското село 
започна да организира през септември фестивал на кисело-
то мляко. В Ханджоу работи и българската фирма „Лактина“ 
ООД, която продава закваска и заедно с китайски партньори 
произвежда кисело мляко под друга марка, разказва Мари-
ана Тиен. В Шанхай, Нинбо и Ханджоу има български пави-
лиони, които предлагат наша продукция, в това число мине-
рална вода, сокове, мед, детски храни и други хранителни 
продукти, а също етерични масла и козметика. Българските 
павилиони имат важна роля, каквато има и рекламата. Бъл-
гарските продукти с розово масло са търсени, разпростране-
нието им става най-вече чрез електронна търговия. Нашите 
селскостопански стоки се приемат добре заради отличните 
им вкусови качества. Сирене и кашкавал, месо и месни про-
изведения все още не се продават, тъй като не са подписани 
споразуменията за санитарните изисквания. 

Îïàêîâêàòà 
ïðîäàâà

Повечето наши производители на вино гледат към ки-
тайския пазар и търсят контакти, за да продават. В Хонконг, 

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà
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Макао и Шанхай има изложения на винопроизводителите. 
Пробив направи „Катаржина Естейт“, със свои продукти ком-
панията спечели и много златни медали. „Беса Валей“ има 
успех с бутилките с лика и подписа на президента Петър Сто-
янов. Мариана Тиен казва, че китайците нямат традиции в 
пиенето на вино, но се увличат от западната култура и така 
виното започва да има по-голямо проникване. В Китай много 
се държи на опаковката, тъй като тя е символ на престиж. 
Подкрепа в намирането на пазар би трябвало да се дава от 
създадения през юни в София Център за сътрудничество 
„16+1“. Той е към Министерството на земеделието и храните 
и неговата цел е да насърчава сътрудничеството в областта 
на селското стопанство между Китай и страните от Централ-
на и Източна Европа. 

Íèøè èìà
Минералната вода е неразорана територия. България е 

богата на минерални води и бихме могли да изнасяме го-
леми количества. В Китай се предпочита висококачествена 
продукция и българското производство има шанс, тъй като 
то е с имидж на екопродукция. Хората са склонни да опитат 
различни стоки и хареса ли им, започват редовно да купуват. 
Китай е мегапазар и целият български народ да се впрегне 
да произвежда, няма да успее да задоволи потребностите 
дори само на Пекин, посочва Мариана Тиен. България е без 
конкуренция в киселото мляко и розовите продукти, Франция 
обаче държи първенството при виното, уверява тя.

Държавните посещения отварят широко вратите за бизнес 
споразумения, тъй като обикновено са съпътствани от бизнес 
форуми. Китайските делови среди имат респект от високото 
държавно ниво и за тях то е синоним на доверие. Иначе мно-
го по-трудно се навлиза на пазара, ако не се ползва такъв ка-

 Êèòàéöèòå ñà ìíîãî ëþáåçíè. Òå 
êàçâàò “Äà”, à òîâà âñúùíîñò ìîæå 
äà å êàòåãîðè÷íî “Íå”.
 Çà Êèòàé ñà õàðàêòåðíè íåïðåñ-
òàííèòå ðåôîðìè. Â ìîìåíòà â 
ñòðàíàòà òåêàò ïðîìåíè â îáðàçî-
âàíèåòî è òå íå ñà ñàìî íà õàðòèÿ, 
à ñå ïðîâåæäàò ñúâåñòíî íà âñè÷êè 
íèâà. Òàì ó÷åíèòå è ïðåïîäàâàòåëè-
òå ñà íà ìíîãî âèñîêà ïî÷èò.
 Êèòàéöèòå ñúóìÿâàò ìíîãî ñåëåê-
òèâíî äà ïîäáåðàò íàé-äîáðîòî îò 
ðàçëè÷íè ìîäåëè ïî ñâåòà, çà äà 
ñúçäàäàò ñâîé. Èçïîëçâàò êàäðèòå ñ 
÷óæäè åçèöè, êîèòî äåòàéëíî ïðî-
ó÷âàò îïèòà íà äúðæàâèòå âúâ âñÿêà 
îáëàñò è ïîäáèðàò îíîâà, êîåòî â 
Êèòàé áè ñðàáîòèëî.
 Ïðè ïîäãîòîâêàòà íà äîêóìåíòè çà 
êèòàéñêè ïàðòíüîðè òðÿáâà äà ñå 
ïîëçâàò ïðåâîäà÷è, êîèòî îòëè÷íî 
âëàäåÿò åçèêà è ïîçíàâàò êèòàéñêèÿ 
ïðîòîêîë. Íå áèâà äà ñå ðàç÷èòà íà 
òÿõíîòî ñíèçõîæäåíèå.

Силата на Силата на 
китайската китайската 
капкакапка

Ìàðèàíà Òèåí íà ôîðóì Êèòàé-
Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà
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нал за първоначално прониква-
не. Walltopia например по време 
на посещението на президента 
Росен Плевнелиев договори по-
ръчки за над 50 млн. евро. 

Ãðàäîâå 
ïîáðàòèìè

Побратимяването на градове 
според наблюденията на Мари-
ана Тиен създава добра основа 
за контакти на всяко ниво, дори 
в областта на образованието и 
библиотечното дело. Много го-
леми и малки български градо-
ве са намерили свой партньор 
в Китай. Пловдив е побратимен 
с Шънджън, който е най-бързо-
развиващият се в света. Евро-
китайската зона за икономиче-
ско развитие превръща Пловдив във врата към Европа. Там 
е направена и голяма борса за зеленчуци, които са за износ 
в Китай. София обаче не е побратимена с Пекин и в момента 
пристигащите големи китайски делегации още от летището 
тръгват за Пловдив. Културата е най-добрият бизнес посла-
ник в Китай, но в България все още не се осъзнава, че когато 
хората са имали досег с представители на изкуството и кул-
турата на дадена страна, те са и по отворени към нейните 
продукти. Пловдив например по умел начин представя не 
само възможностите за бизнес, но и своята култура, история 
и традиции и се превръща във визитна картичка на България, 
твърди Мариана Тиен. 

Ïàðòíüîðñòâîòî 
íå âúðâè ãëàäêî

Производството на автомобили Great Wall в модерния за-
вод на „Литекс Моторс“ край Ловеч продължава успешно да 
се развива. Още през 2010 г. китайската фирма China Luoyang 
Float Glass Group щеше да започне строителство на завод за 
стъкло в Разград, където това производство има традиции, 
но това така и не стана. Край Ихтиман китайци инвестираха 
в соларен парк. В Добрич започва изграждането на модерен 
българо-китайски завод за концентриран фураж. Във Видин-
ско китайски предприемачи опитаха да развиват земеделие, 
но побързаха да се оттеглят.  Китайски предприемачи твър-
дят, че процедурите за установяване на бизнес в България са 
тромави. Като голяма слабост се отчита и липсата на достъп 
до обществените поръчки.

В сравнение с други страни от Европа, България не може 
да се възползва от възможностите, които сътрудничеството 
с Китай би могло да даде. Български политици посещаваха 
на най-високо ниво Китай, отиваха с цел привличане на ин-
вестиции, но те не започват да валят след никое посещение. 

Китай обмисля 6000-километрова високоскоростна жп линия, 
която да съживи Пътя на коприната и да свърже китайския 
Синдзян-уйгурски автономен регион с Киргизстан, Таджикис-
тан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция и да стигне до 
Испания. Предвиждаше се да мине през България, а сега же-
лезницата ще ни заобиколи. От април 2012 г. действаше кре-
дитната линия от 10 млрд. долара за страните от Централна 
и Източна Европа, но България не се възползва. Не можахме 
да привлечем китайски инвеститори за наши големи инфра-
структурни проекти, макар те да проявяваха интерес към 
участие в АЕЦ „Белене“, тунела под Шипка, автомагистрала 
„Черно море“. Сега много се говори за туристически пакети за 
китайски туристи. Важно е да се знае, че те не са като евро-
пейците и не обичат да се пекат на плажа, нито да се къпят 
в морето. Наблягат на историческия и на културния туризъм. 
СПА хотелите и казината също ги привличат. 

Ïðåãîâîðèòå 
ñà òðóäíè

За представителите на бизнеса, които плануват посеще-
ние в Китай, е важно да знаят, че трябва да се направи много 
добра предварителна подготовка, за да не последват големи 
разочарования, че не са намерили канали за реализация на 
своите стоки. Няма ли добра подготовка, те попадат в джунг-
лата на необятния пазар, на който действат други правила. 
Китайците много държат на проучвателния период. Те вече 
са се опарили от опитите си за стъпване на нови пазари, в 
това число и в България, и внимават преди да направят пър-
вата крачка. Освен това преговорите с тях са трудни. Усло-
вие е добре да се познават законите и китайците да видят 
взаимния интерес, предупреждава Мариана Тиен. Китайци 
учат и работят по цял свят, натрупват опит и се завръщат в 
родината си. България ще има икономически успех, когато и 
българите започнат да се връщат в България.

В края на ноември премиерът Бойко Борисов участва в четвъртата среща на високо 
равнище в Китай на лидерите на страните от Източна Европа и Китай във формата "16 
плюс 1" . Той проведе и лична среща с президента Си Дзинпин. Очакванията са след това 
посещение двустранното сътрудничество и инвестициите да се засилят.
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Ръководен от д-р Оздемир, ANC 
поддържа 60 постоянни служите-
ли и се състои от четири основни 
подразделения: Авицентър, който 
се занимава с продукти свързани 
с птицевъдство, и обслужва съ-
ответните клиенти в Турция; Ру-
мицентър - бизнесът занимаващ 
се с преживни животни; Аквацен-
тър, обслужващ турската рибна 
индустрия – въпреки че е малко 
подразделение понастоящем, Ак-
вацентър има голям потенциал за 
растеж в близкото бъдеще; и не 
на последно място - Клифтлигим 
Агромаркетс, името на центра-
лизираните агро магазини, които 
предлагат оборудване, фуражни 
добавки, хигиенни и обслужващи 
продукти за фермерите отглеж-
дащи преживни животни за тур-
ския пазар. 

ANC разполага също и със сме-
сителна фабрика, която предла-
га на клиентите си специално 
съобразени за всеки от тях сме-
си и концентрации от фуражни 
добавки, измежду които и ензим-
ни фуражни смеси. 

Днес Хювефарма и ANC се раз-
виват въз основа на своите нови 
синергии и вървят заедно към 
нови бизнес възможности.

„Хювефарма постави началото с из-
граждането на мрежа за директни про-
дажби и маркетинг в ключови пазари с 
птицевъдство. Днес Хювефарма е пред-
ставена на пазарите в САЩ, Бразилия, 
Китай, Индия, Русия, Тайван, Тайланд, 
както и на своя - в ЕС. Последвалата ин-
вестиция в значим пазар като Турция бе 
логичната стъпка за Хювефарма“, отбе-
ляза д-р Канора.

Според д-р Канора, интегрирането на 
ANC е бил бърз и ефективен процес глав-
но поради изградените вече солидни тър-
говски отношения между ANC и Хювефар-
ма, датиращи от 2005 г.  „В очакване на 
разрастването на турския селскостопан-
ски пазар, това придобиване дава възмож-
ност на ANC да се развива по-динамично, 
да се разгръща и следва по-ефективно 
нуждите на своя вътрешен пазар. 

Освен с бързо развиващия се селско-
стопански пазар на Турция, Хювефарма е 
ангажирана и с обслужването на глобал-
ния ветеринарен пазар, който бележи зна-
чителен ръст през последното десети-
летие – средно около 22%. Този растеж, 
заедно с богатото настоящо портфолио, 
нови разработки и пълни мощности на 
Хювефарма, са предпоставка за заздра-
вяването на позициите на ANC през пред-
стоящите години“, добави още той.

ÍÎÂÈÒÅ ÀÌÁÈÖÈÈ ÍÀ 
ÕÞÂÅÔÀÐÌÀ Â ÒÓÐÖÈß

Ïðåç ìàðò Õþâåôàðìà îáÿâè 
îêîí÷àòåëíîòî ïðèäîáèâàíå 
íà Animal Nutrition Center 
(ANC), òóðñêè ïðîèçâîäèòåë 
íà âåòåðèíàðíè ìåäèêàìåíòè 
è ôóðàæíè äîáàâêè, êîéòî 
ïðåç èçìèíàëîòî äåñåòèëåòèå 
áå åêñêëóçèâåí äèñòðèáóòîð 
íà ïðîäóêòèòå íà Õþâåôàðìà 
çà Òóðöèÿ.

Ïðè îôèöèàëíîòî ñúîáùåíèå 
íà íîâèíàòà ãåíåðàëíèÿò 
ìåíèäæúð íà ANC ä-ð 
Èñìàèë Îçäåìèð ïðåäñòàâè 
âúçìîæíîñòèòå íà Õþâåôàðìà 
â îáëàñòòà íà âåòåðèíàðíàòà 
ìåäèöèíà êàòî êàòàëèçàòîð çà 
óñêîðåí ðàñòåæ â áúäåùàòà 
äåéíîñò íà íåãîâàòà 
êîìïàíèÿ. Ñúùåâðåìåííî 
ã-í Êèðèë Äîìóñ÷èåâ, 
ïðåçèäåíò íà Õþâåôàðìà, 
íàáëåãíà íà âàæíîñòòà îò 
ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà ANC êúì 
ñåìåéñòâîòî íà Õþâåôàðìà 
è îòäàäåíîñòòà íà äâåòå 
ôèðìè êúì îáñëóæâàíåòî íà 
òóðñêèÿ ïàçàð, êîéòî å ñ åäèí 
îò íàé-áúðçî ðàçâèâàùèòå ñå 
ñåëñêîñòîïàíñêè ñåêòîðè â 
ðåãèîíà è å ãëàâåí äîñòàâ÷èê 
íà æèâîòèíñêè ïðîòåèí, 
ìëå÷íè è ðèáíè ïðîäóêòè.

We add performance to your business

Ä-ð Àëåí ÊÀÍÎÐÀ

Ãëîáàëåí ìàðêåòèíã äèðåêòîð è äèðåêòîð 
Ìåæäóíàðîäíè ïðîäàæáè íà Àôèëèàòèòå 
Õþâåôàðìà

Ä-ð Èñìàèë ÎÇÄÅÌÈÐ
Ãåíåðàëåí ìåíèäæúð ANC
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ÈÌÀ ÈÇÂÅÑÒÍÎ ÍÀÐÀÑÒÂÀÍÅ ÍÀ ÈÍÒÅÐÅÑÀ ÊÚÌ 
ÁÚËÃÀÐÈß È ÓÂÅËÈ×ÀÂÀÍÅ ÍÀ ÏÐÈÄÎÁÈÂÀÍÈßÒÀ, 
ÂÊËÞ×ÈÒÅËÍÎ È ÎÒ ÌÅÑÒÍÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ЕФЕКТИВНОТО 
ПРАВОРАЗДАВАНЕ
Е НЕДЕЛИМО ОТ 
ДОБРАТА БИЗНЕС СРЕДА

Áîðèñëàâ Áîÿíîâ:

Àäâîêàò Áîðèñëàâ Áîÿíîâ 
å óïðàâëÿâàù ïàðòíüîð 
â Àäâîêàòñêî äðóæåñòâî 
“Áîÿíîâ è Êî”. Çàâúðøèë å 
Þðèäè÷åñêèÿ ôàêóëòåò íà 
ÑÓ “Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè” 
è Àêàäåìèÿòà çà àìåðè-
êàíñêî è ìåæäóíàðîäíî 
ïðàâî â Äàëàñ, ÑÀÙ. ×ëåí 
å íà Ñîôèéñêàòà àäâîêàò-
ñêà êîëåãèÿ è íà Ìåæäó-
íàðîäíàòà àñîöèàöèÿ íà 
àäâîêàòèòå. Ïðåäñåäàòåë 
íà Ôîíäàöèÿòà çà ïðàâíî 
ðàçâèòèå, íà Áàëêàíñêèÿ 
ïðàâåí ôîðóì, ó÷ðåäèòåë è 
ñúïðåäñåäàòåë íà Þãîèç-
òî÷íîåâðîïåéñêàòà ïðàâíà 
ãðóïà. Ïðåçèäåíò íà Èíäèé-
ñêî-áúëãàðñêàòà áèçíåñ 
êàìàðà. Ïî÷åòåí êîíñóë íà 
Ðåïóáëèêà Ìàëòà.

Адвокат Боянов, адвокатско дружество „Боя-
нов и Ко“ е вече на 25 години. Кои са най-го-
лемите ви постижения през този четвърт век?

- Най-ценното е, че успяхме да изградим екип 
от специалисти на международно ниво, с отлич-

ни личностни и професионални качества, който има еди-
нен ценностен компас и морал. Отношението към клиен-
тите и към обществото, качеството на услугите, знанията 
и опитът ни са базата, на която повече от две десетилетия 
специализираните агенции и издания неизменно ни сочат 
като пазарен лидер и доведоха до признания като „Най-
добра адвокатска фирма в Източна Европа и на Балкани-
те“ (The Lawyer). В последните години сме оценявани и 
като регионален играч.

- Какъв екип сформирахте и каква трябва да е до-
брата адвокатска кантора днес?

- Хората са най-важният ни актив. Всички са внима-
телно подбрани и това, с което не правим компромис, е 
моралът. Екипът ни е съчетание на млади, професионал-
но амбициозни хора и на такива, които са известни като 
отлични юристи с много опит. Всички работим заедно като 
голям оркестър и всеки в кантората има своето важно 
място. Качеството в работата, приносът и отговорността 
за общия резултат е на всяко ниво. Индивидуалното его 
се подчинява на общия интерес, този на клиента, както и 
закона.

àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà
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- Как глобализацията се отразява на вашия бизнес 
и пред какви предизвикателства ви изправя тя?

- Исторически се случи, че от самото начало работим 
за международни и големи чуждестранни клиенти и с 
адвокатски кантори от цял свят. Колегите ежедневно ре-
шават казуси, които са с международен елемент, и това 
е предизвикателство да се учим непрекъснато на право, 
икономика, култура и много други неща. Преди 13 години 
основахме и Югоизточноевропейска правна група (SEE 
Legal), която е интегрирана организация, без аналог в 
региона.  В групата членуват десет водещи адвокатски 
кантори и чрез тях тя предоставя услуги в 12-те държави 
на Югоизточна Европа. Поддържаме интензивни еже-
дневни контакти с цял свят и това обогатява знанията 
и опита ни, служи ни за ориентир за развитие и усъвър-
шенстване.

- Има много адвокати и адвокатски кантори. Как 
клиентът, който се нуждае от правно обслужване, да 
направи своя най-добър избор?

- Като предварително реши какво точно търси, в за-
висимост от целите и възможностите си. Разбира се, мо-
жем да започнем градацията от добро качество на добра 
цена и да вървим нагоре. Основното е да се намери кан-
тората, която познава бизнеса на клиента, има съответни 
знания и опит, знае как да комуникира с него и най-ва-
жното – поставя клиента преди всичко.

- Кои дела и сделки по сливания и придобивания 
донесоха най-добра репутация на „Боянов и Ко“?

- Истината е, че в една или друга роля сме участвали 

и участваме в повечето значими сделки в страната през 
последния четвърт век – повечето банкови придобивания 
(сега например приключваме придобиването на „Алфа 
банк“ от „Юробанк България“), индустриални предприя-
тия (през април тази година приключихме придобиване 
за „Мохоук Инк.“, която е най-голямата компания в САЩ 
за подови настилки, а сделката е водеща за тази година 
в България),  също медии и технологични компании. Зна-
чителна част от сделките са били най-големите или най-
сложните трансакции от правна и бизнес гледна точка, 
някои от тях са били признати за такива поради правната 
си сложност и от „Ройтерс“. Помня сложна тристранна 
сделка по придобиване на голям оператор, където три-
те страни се съгласиха прозрачно да съветваме всяка от 
тях и ние го направихме успешно с три екипа и при спаз-
ване на всички професионални и етични правила. Скоро 
приключихме работата по „Баумакс“, където имаше 17 
страни по сделката, а при разделянето на „Монделийз“ 
участваме в глобална сделка на стойност 7 млрд. дола-
ра.  Радостно е, че в последните няколко години виждаме 
млади, иновативни и много успешни български компании, 
които вече правят глобален бизнес и се обръщат към нас 
за съдействие.

- Кои са някои от най-сложните казуси, на които е 
трябвало да намерите решение в защита интересите 
на ваш клиент?

- Те също не са един и два. Особено в началото, а 
и днес има редица случаи, при които нещо се прави за 
първи път в България – първите лизинги на самолети, 
смесени предприятия, приватизация, фондове и т. н.. 

ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ



94
КА

НТ
ОР

А

Защитавали сме инвеститори срещу незаконни и 
несправедливи атаки, срещу криминални посегател-
ства. Преди повече от 15 години имахме случай, в 
който бранихме неголям инвеститор в рамките на 
две и половина години, като водихме около 31 дела 
в цялата страна и накрая победихме. Случаят бе 
разискван на ниво президенти на България, Израел 
и САЩ. След това имахме случаи, в които казусите 
бяха разглеждани от Европейската комисия, премие-
ри и правителства на Германия, Холандия и Канада. 

- Как върви процесът на сливания и придоби-
вания в България и кое го движи в момента?

- Спадът на чуждестранните инвестиции през по-
следните години и оттеглянето на редица чужди ком-
пании не е приятно. Независимо от цифрите обаче, 
виждаме известно нарастване на интереса към Бъл-
гария и увеличаване на придобиванията, включител-
но и от местни компании. Причините са  комплексни 
– глобални, регионални и национални, политически, 
икономически, те опират и до стабилността и бизнес 
климата у нас. Оставаме оптимисти. 

- Как изглежда българската икономика днес 
през призмата на делата, които водите? Свърши 
ли кризата или тя е в нова фаза?

- Напомняте ми за балканския виц, че не знам за 
коя криза ме питате, тъй като в региона винаги сме 
в криза. Ако прибавим и традиционното ни черног-
ледство, става направо тягостно. В икономиката и 
в средата има проблеми от разнообразен характер. 
Но икономическите показатели в последните годи-
ни, особено в сравнение със съседните държави, би 
трябвало да ни вдъхват кураж. Нивото на растеж, на 
експорт, на усвояване на европейски фондове, кла-
сацията на България като водеща световна дести-
нация по информационни технологии и аутсорсинг 
дават основания за оптимизъм. Очевидно е, че има 
развитие. Едновременно с това на хората и на инвес-
титорите оправдано им трябва повече респект към 
върховенството на закона и възможности за пазарно 
развитие.

- Съдебната ни система е подложена на много 
критики. Кои промени са най-належащи в името 
на по-добрата бизнес среда?

- Връзката между работата на съдебната система 
и бизнес средата е пряка и много важна. Недоста-
тъците в правораздаването създават проблеми за 
обикновените хора, за местните и чуждите инвес-
титори. Едновременно с това обобщаващи изводи и 
квалификации за цялата система и всички работещи 
в нея са неточни и несправедливи. С проблемите 
сме наясно отдавна. Образованието, промяната на 
съзнанието към нетърпимост на зависимостите и ко-
рупцията и институционалните механизми за тяхно-
то елиминиране, бързото развитие на гражданското 
общество са силни естествени лекарства включител-
но и за правораздаването. Всяка стъпка, която води 
до професионализъм, независимост, прозрачност и 
върховенство на закона, следва да се приветства и 
подкрепя. Колкото е по-голяма, толкова повече пе-
челим всички. Ефективното, нескъпо  и справедливо 
правораздаване е неделимо от добрата среда за жи-
вот и правене на бизнес.

ÊÎÃÀÒÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅ 
ÊÀÍÒÎÐÀ, Òß ÒÐßÁÂÀ ÄÀ 
ÏÎÇÍÀÂÀ ÁÈÇÍÅÑÀ, Â 
ÊÎÉÒÎ ÐÀÁÎÒÈÒÅ,  ÄÀ 
ÈÌÀ ÇÍÀÍÈß È ÎÏÈÒ 
È ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ - ÄÀ 
ÏÎÑÒÀÂß ÊËÈÅÍÒÀ 
ÏÐÅÄÈ ÂÑÈ×ÊÎ
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ÏÐÅÇ ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2015 Ã. “ÑÈÅËÀ 
ÍÎÐÌÀ” ÀÄ ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀ 
ÏÚÐÂÎÒÎ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÀÍÎ 
ÃËÀÑÓÂÀÍÅ Â ÁÚËÃÀÐÈß Ñ 
ÐÅÀËÍÎ ÎÒ×ÈÒÀÍÅ ÍÀ ÂÎÒÀ

ПОЛЗИТЕ ОТ
МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ

 

Г-жо Вълова, как беше реализиран проек-
тът за машинно гласуване с реално от-
читане на вота на Местни избори 2015?

- След решение на ЦИК беше предвиде-
но реално машинно гласуване да се прове-

де в 50 секции на територията на София. „Сиела 
Норма“ АД организира и проведе машинното гла-
суване съвместно със своите партньори Смартма-
тик Интернешънъл Холдинг, водеща в света орга-
низация, която се занимава с изборни решения. 
Ние осигурихме за местните избори машините за 
гласуване заедно със съпътстващ софтуер към 
тях, паравани и кутии за разписките. Извършихме 
и всички необходими дейности, в т.ч. логистика, 
транспортиране, инсталиране, деинсталиране, 
тестване, техническа поддръжка и оказване на 
техническа помощ и съдействие, обучения на 
ЦИК, ОИК и СИК, обобщаване на резултатите и 
др. Осигурихме 24-часова техническа поддръжка 
на място, както и помощен център.

- С какви специфичние моменти се сблъска-
хте в процеса на изпълнение?

- Ние за трети път осигуряваме машинното гла-
суване и познаваме процеса добре. Това, което ни 
липсваше, а мисля и на гражданите, беше липсата 
на публичност и гласност на процеса. Нямаше ин-
формационна кампания, която да запознае граж-
даните с възможността да гласуват машинно, как-

то и информация относно процеса на машинното 
гласуване.

- Какви са технологиите и машините, използ-
вани в изпълнението на проекта?

- На местните избори беше използвана система 
за гласуване на базата на електронната машина за 
гласуване SAES-3377 на Смартматик Интернешъ-
нъл Холдинг. Машините се отличават с наличие на 
простота при работа – много са удобни, лесни за 
ползване от потребителите. Системата използва 
тъчскрийн за визуализация, има вграден принтер, 
има вградена система за аудиогласуване – за гла-
соподаватели с нарушено зрение.

- Какви са резултатите и ползите от машин-
ното гласуване и какви са научените уроци при 
първите избори с машинно гласуване с отчита-
не на реален вот?

- Ако трябва да изброим накратко резултатите и 
ползите, бихме посочили тези:

 Нямаше гласоподаватели, оплакали се от 
някаква сложност или неяснота при работа с ма-
шините за гласуване.

 Нямаше нито един технически проблем, въз-
никнал при работа с машините.

 Нямаше невалидни бюлетини, на фона на 
400 000 невалидни при хартиеното гласуване. 

 Протоколите с резултатите от машинното 
гласуване бяха готови в момента на приключване 
на изборите.

Интересно е и още едно сравнение, свързано 
с преференциалното гласуване. При машинния 
вот феноменът 15/15 също е невъзможен. На бю-
летините за гласуване не се публикуват имената 
на преференциите. Но при машинното гласуване, 
след като гласоподавателят избере преференция, 
на екран се появява името на избрания кандидат, 
който избор следва да се потвърди. На разпеча-
таната разписка също фигурира избраната префе-
ренция. Т.е. избирателите много по-ясно се ориен-
тират, а и виждат резултата от техния избор.

- Кога ще бъде въведено машинно гласуване 
в цялата страна и кога евентуално ще се въве-
де интернет гласуването?

- За изборите през 2016 г. в Изборния кодекс 
е записано да бъде проведено още едно машин-
но гласуване с реално броене на гласовете в 
до 500 секции. За всички следващи избори би 
трябвало да се въведе машинното гласуване в 
цялата страна.

Елеонора 
Вълова е 
ръководител 
отдел 
„Проекти“ 
в „Сиела 
Норма“ 
АД, която 
организира 
машинното 
гласуване на 
местните 
избори.
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Корпоративните комуникации са неразделна част от 
всеки бизнес. Динамиката на промените навсякъде и 
във всичко силно засяга и тази дейност. Промените в 
комуникацията стават не заради PR професионали-
стите  и желанието им компаниите, за които работят, 

да са по-интересни за публиката, а въпреки тях. Интернет и 
технологиите, които непрекъснато създават нови канали за 
комуникация, усложниха тяхната работа. Сега изненади деб-
нат отвсякъде. Клиентите стават все по-капризни и изискват 
все по-високо качество на продуктите и услугите, държат и 
на по-доброто общуване с бизнеса, който им ги предоста-
вя. Нарастващият брой блогове, сайтове и форуми им дава 
нови възможности за връзка с клиентите и потребителите, 
но същевременно това утежнява тяхната работа. 

Все повече PR специалистите си дават сметка, че в своя-
та работа трябва да са на гребена на информационните 
технологии. Бурята от идеи, мнения и коментари в интернет 
променя коренно начина на правене на PR. Ако доскоро 
мениджърите по корпоративни комуникации търсеха как да 
контролират посланието, днес вече се налага да намират 
варианти, чрез които да въвличат потребители в правенето 
на самото послание. Ето защо те се превръщат в архитекти 
на съвременния разговор. Не са ли активни и иновативни в 
комуникацията с клиента, когато той очаква това, клиентът 

може просто да смени компанията. 

Освен всички други нови роли, които реалностите им на-
лагат, PR професионалистите трябва да са и корпоративни 
дипломати. Те са хората, които свързват, убеждават и пома-
гат на компаниите да постигат добри резултати с отговор-
ност и грижа към потребителя и клиента, към околната среда 
и цялото общество.

Често корпоративната комуникация е поверена на жени. 
Дами имат грижа за имиджа на компаниите в добри времена, 
но и в лоши моменти. Връзките с обществеността разчитат 
повече на креативност при реализацията, на иновативност и 
гъвкавост, за да постигат публичност с по-малко средства. Ин-
вестират време, енергия, знания и постоянство в изграждането 
на позитивни и устойчиви отношения с медии, с институции, с 
потребители, с всички възможни заинтересовани страни. 

Поканихме няколко дами, които управляват корпоратив-
ните комуникации, маркетинг и реклама, от първо лице да 
разкажат за професията, която остава в сянка, но резултати-
те й са видими. Те организират публични корпоративни съ-
бития и различни прояви, но самите те, макар да имат чар, 
обикновено не са под светлините на прожекторите. Те обаче 
са в нашия обектив.   

НЕЖНАТА СИЛА 
НА КОМУНИКАЦИИТЕ

àâòîð: ßíà Êîëåâà

ÊÀÒÎ PR ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÈÑÒÈ  ÆÅÍÈÒÅ ÑÀ 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÈ ÄÈÏËÎÌÀÒÈ, ÀÐÕÈÒÅÊÒÈ ÍÀ 
ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÈß ÐÀÇÃÎÂÎÐ È ÐÀÇÊÀÇÂÀ×È ÍÀ 
ÈÑÒÎÐÈÈ, ÊÎÈÒÎ ÑËÅÄßÒ ÏÓËÑÀ ÍÀ ÏÀÇÀÐÀ
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телства в корпоративните ко-
муникации днес са преди всичко 
свързани с нарастващите крите-
рии за това кое в нашата работа 

е ефективно и успешно. В условията на все 
още възстановяващ се (недостатъчно растящ 
и силно конкурентен) пазар корпоративният 
ПР трябва да бъде все повече стратегически 
ориентиран и ефективен. Именно това е и 
най-важната задача към нас като комуника-
тори. Стремим се клиентите ни не само да 
са доволни от качеството на обслужването и 
предложените иновативни продукти, но и да 
усещат, или направо, бих казала, да живеят с 
бранда, разбирайки визията и ценностите на 
компанията ни. 

Трябва да бъдем креативни и да прила-
гаме нестандартни подходи за спечелване на 
доверие, да развиваме собствените си корпо-
ративни медии, чрез които да говорим откри-
то с  потребителите. Постоянното развитие на 
онлайн средата и социалните медии изискват 
от нас ежедневна промяна и адаптация – не-
обходимо е изключително високо ниво на ор-
ганизация на комуникациите. Успехът в корпо-
ративния ПР изисква повече от всякога да сме 
бързи, ефективни и убедителни. Паралелно с 
това да отделяме все повече внимание на въ-
трешните комуникации, на разработването на 

наши вътрешни медии, с които да ангажираме 
и мотивираме служителите си. 

Предизвикателство е и правилното интег-
риране на социални теми в корпоративните 
комуникации на компаниите и взаимоотно-
шенията с обществеността. Компаниите все 
повече се конкурират на ниво корпоративен 
имидж и се стремят да интегрират значими 
социални инициативи, свързани с дългосроч-
ни каузи. Пример за това от нашата практика 
е дългосрочният проект на Пощенска банка и 
УНИЦЕФ, целящ изграждането на центрове 
за майчино и детско здраве в цялата страна, 
който е един от най-награждаваните КСО про-
екти на бизнес организация.  

Банковият бизнес днес е един от най-ин-
тересните и всеки ПР и маркетинг екип цели 
да направи продуктите на своята банка не-
отменна част от живота на потребителите си. 
А те продължават да търсят едновременно 
най-добрата оферта, съпроводена с гъвкави 
решения, удобство, сигурност и подкрепа от 
стабилен финансов партньор, какъвто Пощен-
ска банка винаги е била. Само през последна-
та година и половина получихме 10 награди за 
кампаниите ни за корпоративни комуникации и 
маркетинг, което е още едно доказателство, че 
сме успели да се отличим на пазара, работейки 
с грижа за обществото и клиентите ни.

Ñòðåìèì ñå êëèåíòèòå íè 
äà æèâåÿò ñ íàøèÿ áðàíä

Ñèëâèÿ Êîñòîâà: 

ÏÅ×ÅËÈÌ 
ÄÎÂÅÐÈÅ, 

ÊÀÒÎ 
ÃÎÂÎÐÈÌ 

ÎÒÊÐÈÒÎ Ñ 
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈÒÅ

Ñèëâèÿ Êîñòîâà å íà÷àëíèê óïðàâëåíèå 
“Êîðïîðàòèâíè êîìóíèêàöèè è 
ìàðêåòèíã” â Ïîùåíñêà áàíêà. Òÿ èìà 
íàä 15-ãîäèøåí îïèò â îáëàñòòà íà 
êîðïîðàòèâíèòå êîìóíèêàöèè, ìàðêåòèíãà 
è ìåäèèòå. Ïîâå÷å îò 10 ãîäèíè çàåìà 
ìåíèäæúðñêè ïîçèöèè â åäíà îò âîäåùèòå 
êîìóíèêàöèîííè àãåíöèè ó íàñ. Áèëà å 
äèðåêòîð “Êîðïîðàòèâíè êîìóíèêàöèè” â 
åäèí îò íàé-ãîëåìèòå õîëäèíãè íà ïàçàðà, 
êúäåòî å îòãîâàðÿëà çà êîìóíèêàöèîííàòà 
ïîëèòèêà íà âîäåùè áúëãàðñêè êîìïàíèè â 
ñôåðàòà íà áúðçîîáîðîòíèòå 
ñòîêè. Ðàáîòèëà å îùå êàòî 
Press Officer â àäìèíèñòðàöèÿòà íà 
ïðåçèäåíòà è æóðíàëèñò â ïå÷àòíè è 
åëåêòðîííè ìåäèè. Èìà ìàãèñòúðñêà 
ñòåïåí ïî æóðíàëèñòèêà è ìàñîâè 
êîìóíèêàöèè, è ïðàâè äîêòîðàíòóðà ïî 
ïóáëè÷íè êîìóíèêàöèè è èíôîðìàöèîííè 
íàóêè â ÑÓ “Ñâ.Êëèìåíò Îõðèäñêè”. 
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀÒÀ 
ÍÀ ÄÂÓ×ÀÑÎÂÎ 
ÑÚÁÈÒÈÅ ÌÎÆÅ 

ÄÀ ÎÒÍÅÌÅ 
ÏÎËÎÂÈÍ 

ÃÎÄÈÍÀ

Êîìóíèêàöèèòå 
ñå ó÷àò öÿë æèâîò 

Èëèÿíà Çàõàðèåâà:

Èëèÿíà Çàõàðèåâà å äèðåêòîð “Êîðïî-
ðàòèâíè êîìóíèêàöèè” â Ìòåë. Òÿ îòãîâàðÿ çà 
âñè÷êè êîìóíèêàöèîííè äåéíîñòè íà êîìïà-
íèÿòà, íàñî÷åíè êúì îáùåñòâîòî è ñëóæèòå-
ëèòå. Äèðåêöèÿ “Êîðïîðàòèâíè êîìóíèêàöèè” 
îáåäèíÿâà óïðàâëåíèåòî íà òðàäèöèîííè è 
äèãèòàëíè ìåäèè, îðãàíèçàöèÿòà íà ñïîíñîð-
ñòâà è ñúáèòèÿ, ïðîãðàìèòå çà êîðïîðàòèâíà 
ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò è âúòðåøíèòå êîìó-
íèêàöèè íà Ìòåë. Èìà íàä 15 ãîäèíè îïèò â 
ñôåðàòà íà êîðïîðàòèâíèòå êîìóíèêàöèè, 
âðúçêèòå ñ îáùåñòâåíîñòòà, ìàðêåòèíãà è 
ðåêëàìàòà. Ïðèñúåäèíÿâà ñå êúì åêèïà íà 
Ìòåë îò Ïîùåíñêà áàíêà, êúäåòî å ðúêîâîäè-
ëà êîðïîðàòèâíèòå êîìóíèêàöèè íà êîìïàíè-
ÿòà â ïîñëåäíèòå øåñò ãîäèíè. Îòãîâàðÿëà å 
çà ðåêëàìàòà è âðúçêèòå ñ îáùåñòâåíîñòòà 
ïîñëåäîâàòåëíî çà Õåáðîñ áàíê, HVB Bank 
Biochim è Óíèêðåäèò Áóëáàíê. Ðàáîòàòà ñè â 
îáëàñòòà íà êîðïîðàòèâíèòå êîìóíèêàöèè 
çàïî÷âà â KPMG ïðåç 1999 ãîäèíà. Òÿ èìà 
äèïëîìà îò Chartered Institute of Marketing, 
London, London School of Public Relations, 
êàêòî è ìàãèñòúðñêà ñòåïåí îò Ôàêóëòåòà çà 
íîâè è êëàñè÷åñêè ôèëîëîãèè è Ôàêóëòåòà 
ïî ñëàâÿíñêè ôèëîëîãèè íà ÑÓ “Ñâ. Êëèìåíò 
Îõðèäñêè”. 

И збрах тази професия, защото 
беше близко до журналистиката, 
но с предизвикателството за нещо 
ново и все още неустановено в 
българска среда. Когато започнах 

да работя корпоративен ПР, професията 
„прохождаше“ и това предизвика интереса 
и любопитството ми. Бях в голяма меж-
дународна компания и постепенно поех 
маркетинговите комуникации. Хареса ми 
да бъда журналистът в компанията – този, 
който събира информация от подходящи-
те хора, придава й правилната форма и я 
разпространява към различните публики. 
С времето натрупах не само практически 
опит, но продължих да се обучавам с до-
пълнителни квалификации в областта на 
ПР и маркетинг. 

Да поддържаш корпоративната кому-
никация на голяма компания е отговор-
но, сериозно, често стресиращо занима-
ние. От друга страна, ефектът на стреса 
зависи от това как го възприемаме. Според 
Кели Макгонигъл, здравен психолог и ав-
тор на „Как да направим стреса наш прия-
тел“, стресът ни вреди само ако вярваме, 
че това е така. Преподавателката от Стан-
форд разглежда стреса като позитивно яв-
ление и показва нови механизми за негово-
то овладяване чрез търсене на социален 
контакт и подкрепа. Възприемам стреса на 
моята работа като зареждащ и водещ до 
нови социални контакти.

Масовата представа, че ПР-ите само 
ходят по коктейли и събития, не отговаря 
на истината. Нашата работа е свързана 
с много седене пред компютъра и писане 
на…всякакви неща. Формите са различни 
и се променят – само помислете за соци-
алните медии, но в крайна сметка става 
въпрос за разказване на истории, които 
да завладеят читателите и да ги карат да 
променят своите нагласи към компанията, 
продукта, услугата, събитието и т.н. Диги-
талните медии са просто ново средство за 
комуникация, но за да я има – трябват до-
бре подготвени хора, които да създадат и 
разкажат съответната история.

Моята работа изисква отдаденост и 
непрестанно любопитство към света. Ка-
зах за „измислянето“ на истории - това 
предполага четене и следене на различ-
ни източници, създаване на връзки между 
понякога несвързани неща, сглобяване на 
информации от различни автори, говорене 
и срещи с всякакви хора, усет за пулса на 
обществото – от какво се вълнуват и ин-
тересуват публиките. ПР-ът трябва да е 
отворен човек, без предразсъдъци и страх 
от авторитети и статукво, защото както при 
журналистите, това пречи на работата. 
Добрият език и обща култура, афинитетът 
към писане, комуникативността, точността, 
прецизността, бързата реакция – всичко 
това са качества, които смятам за задъл-
жителни за професията.
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Това, което е невидимо, е мно-
гото „черна“ работа, която остава 
скрита за публиките. Това важи и 
за други професии. Подготовката 
на едно двучасово събитие може 
да отнеме половин година и повече. 
Зад финалното съобщение към слу-
жители или прессъобщение често 
се крият дни работа: координация 
на различни звена, уточняване на 
фактология, множество редакции, 
коментари и одобрения. Всичко 
това остава невидимо, но пък край-
ният продукт от нашата работа е ви-
наги много видим.

Най-тежките моменти за кор-
поративния ПР са кризите, защото 
се работи в извънредни условия, 
когато всички са напрегнати, а ре-
зултатите не са ясни. В Мтел имаме 
постоянно миникризи, тъй като ра-
ботим за над 4 млн. крайни клиен-
ти. Но когато говоря за най-тежките 
моменти, визирам наистина големи 
кризи, които изискват координация 
на много хора, незабавна реакция и 
поемане на рискове. В такива ситу-
ации опитът е изключително важен, 
той помага много повече от теоре-
тичната подготовка по кризисни ко-
муникации. Знаеш не само как да 
постъпиш по най-правилния начин, 
но и как да запазиш хладнокръвие, 
което е част от успеха в подобна си-
туация.

Срещам неразбиране от хора, 
които не разбират какво работя. 
За мое щастие това са все по-мал-
ко хора в корпоративните среди, а 
промяната на масовите заблуди по 
отношение на моята работа ще от-
неме очевидно още доста време и 
усилия на гилдията като цяло.

Голямо удовлетворение ми 
носи успешният финал на всеки 
един проект. Зарежда ме неверо-
ятното разнообразие на моята про-
фесия. Ежедневно работя с много 
хора, по различни проекти и идеи, 
свързани с творчество, но и точност 
и прецизност към детайла. Като ме-
ниджър управлявам хора и процеси 
и отговарям за резултатите. Защото 
нашата работа трябва да има сми-
съл и измерими резултати. Добре 
е да се знае, че комуникациите се 
учат цял живот.

Добре е да се знае, че комуни-
кациите се учат цял живот.

Â ÎÑÍÎÂÀÒÀ 
ÍÀ ÌÎßÒÀ 

ÐÀÁÎÒÀ Å ÄÀ 
ÓÏÐÀÂËßÂÀÌ 

ÏÐÎÖÅÑÈÒÅ 
ÒÀÊÀ, ×Å ÄÀ 

ÑÐÅÙÀÌ 
ÐÀÇÁÈÐÀÍÅ Ó 

ÂÑÈ×ÊÈ

Ìàíóåëà Òîòåâà:

Ðàáîòè â ñôåðàòà íà 
êîìóíèêàöèèòå ïðåç 
ïîñëåäíèòå 14 ãîäèíè çà 
îðãàíèçàöèè êàòî Áúëãàð-
ñêàòà òúðãîâñêî-ïðîìèøëå-
íà ïàëàòà, ÌÅÒÐÎ Êåø åíä 
Êåðè, Ïîùåíñêà áàíêà, 
êàêòî è êàòî êîíñóëòàíò â 
àãåíöèè çà êîìïàíèè îò 
ðàçëè÷íè ñåêòîðè. Îò 2010 
ã. å ðúêîâîäèòåë “Êîìóíè-
êàöèè” â Àóðóáèñ Áúëãàðèÿ, 
êúäåòî îòãîâàðÿ çà êîìóíè-
êàöèÿòà ñúñ ñëóæèòåëèòå, 
êîðïîðàòèâíàòà ñîöèàëíà 
îòãîâîðíîñò è öÿëîñòíèÿ 
îáðàç íà êîìïàíèÿòà íà-
âúí. Îáðàçîâàíèåòî ñè ïî 
“Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà” 
ïîëó÷àâà âúâ Ôàêóëòåòà ïî 
æóðíàëèñòèêà è ìàñîâà 
êîìóíèêàöèÿ íà Ñîôèéñêèÿ 
óíèâåðñèòåò è Chartered 
Institute of  Public Relations 
- Ëîíäîí. Ñïåöèàëèçèðà 
ôèíàíñè â Ìåæäóíàðîäíèÿ 
áàíêîâ èíñòèòóò - Ñîôèÿ è 
èíäóñòðèàëåí ìåíèäæìúíò 
â ÕÒÌÓ. ×ëåí íà ÓÑ è ïðåä-
ñåäàòåë íà Áúëãàðñêî äðó-
æåñòâî çà âðúçêè ñ îáùåñò-
âåíîñòòà çà 2017 ã., ÷ëåí íà 
Åâðîïåéñêàòà àñîöèàöèÿ 
íà êîìóíèêàöèîííèòå äè-
ðåêòîðè (EACD). Îìúæåíà, 
ñ åäíî äåòå.

Избрах тази професия, защото ме про-
вокира с липсата на рутина и наличие-
то на непрестанна динамика във всеки 
един момент. Дава ми възможност еже-
дневно да уча и да общувам с хора, кое-

то ме развива като професионалист и личност.

Да поддържаш корпоративната комуника-
ция на голяма компания е голяма отговорност 
най-вече към репутацията на въпросната компа-
ния, както и към екипа, с който работиш, а той 
обикновено е многочислен.  

Моята работа изисква отдаденост, страст, 
гъвкавост, концентрация, мултифункционал-
ност, етика. Иска се умение да пишеш  грамот-
но и със стил - нещо, което за съжаление се 

Íèå ñìå 
áàëàíñüîðèòå ìåæäó 
êîðïîðàòèâíèÿ 
è îáùåñòâåíèÿ 
èíòåðåñ
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ÂÐÚÇÊÈÒÅ Ñ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅ-
ÍÎÑÒÒÀ ÑÀ 

ÇÀÍÀßÒ, ÊÎÉÒÎ 
ÍÅ ÁÈÂÀ ÄÀ 

ÑÅ ÓÑÂÎßÂÀ 
ÍÀ ÏÐÈÍÖÈÏÀ 

“ÏÐÎÁÀ-
ÃÐÅØÊÀ”

×óâñòâàì ñå êàòî 
íà ñêîðîñòíî 
âëàê÷å â ëóíàïàðê

Ðóìÿíà Ïàðóøåâà:

Ðóìÿíà Ïàðóøåâà îòãîâàðÿ çà êîðïîðàòèâíèòå êî-
ìóíèêàöèè íà Siemens Áúëãàðèÿ. Òÿ èìà íàä 15 ãîäèíè 
îïèò â ñôåðàòà íà ìåäèèòå è âðúçêèòå ñ îáùåñòâå-
íîñòòà. 

Ðóìÿíà å çàâúðøèëà Ôàêóëòåòà ïî æóðíàëèñòèêà è 
ìàñîâè êîìóíèêàöèè êúì ÑÓ “Ñâåòè Êëèìåíò Îõðèä-
ñêè”. Èìà ìàãèñòúðñêà ñòåïåí ïî ñïåöèàëíîñòòà “Ìå-
äèè è ìåæäóêóëòóðíè êîìóíèêàöèè” îò Åâðîïåéñêèÿ 
óíèâåðñèòåò “Âèàäðèíà”, Ãåðìàíèÿ. Âëàäåå àíãëèé-
ñêè, íåìñêè è ðóñêè åçèê.

Избрах тази професия, защото е вдъх-
новяваща, предизвикваща, удовлет-
воряваща, понякога доста изнервяща, 
но винаги вълнуваща. 

Да поддържаш корпоративната комуни-
кация на голяма компания е като да се возиш 
на скоростно влакче в лунапарк. Безспорно е 
вълнуващо, но човек винаги трябва да е под-
готвен за внезапни обрати.

Моята работа изисква абсолютна отдаде-
ност. В тази професия не е възможно да си вър-
шиш добре задълженията, ако разсъждаваш 
като чиновник, чиито служебни ангажименти при-
ключват в 17 ч. с края на работния ден. Винаги 
има нещо за доорганизиране, доуточняване или 
просто за бърза проверка дали всичко е наред.

Това, което е невидимо в моята работа, 
са екипните усилия, които стоят зад всеки ус-
пешен проект. За щастие в Siemens България 
имам възможност да работя с истински профе-
сионалисти, които се стремят да осигурят до-
бавена стойност във всяка една задача.

Най-тежките моменти за корпоративния 

ПР са резултат от подценяването на интелекта 
и чувствителността на ключовите аудитории. 
Хората разбират кога някой се отнася прене-
брежително или с неуважение към техни леги-
тимни проблеми или опасения и негативната 
реакция не закъснява. 

Срещам разбиране от ръководството на 
Siemens България, че връзките с обществе-
ността не са просто декоративната черешка 
на тортата за една компания. Те са крайъгълен 
камък, който до голяма степен стои в основата 
на бизнес успеха. 

Голямо удовлетворение ми носи, когато 
успея да впрегна корпоративната машина за 
някоя добра кауза. Siemens България от години 
подкрепя множество институции и инициативи, 
свързани с най-уязвимите обществени групи. И 
когато видиш на практика резултатите от тази 
помощ, усещането е невероятно. 

Добре е да се знае, че връзките с общест-
веността са занаят, който човек не може да си 
позволи да усвоява на принципа проба-грешка. 
Защото грешките, дори и най-малките, може да 
струват много скъпо. 

среща все по-рядко. 

Това, което е невидимо в моята работа, са  трудът, 
времето и усилията, които стоят зад всяка една кампа-
ния, събитие или прессъобщение. Често се пренебрегва 
и неглижира аналитичният подход в нашата професия, 
способността за усвояване на голям обем информация и 
взаимовръзки, която да бъде „преведена“ на обществе-
ността със съответното послание и правилния канал за 
достигане. Ние сме балансьорите между корпоративния и 
обществения интерес в най-позитивния смисъл. 

Най-тежките моменти за корпоративния ПР са  си-
туациите на комуникационна криза. Но ги възприемам не 
толкова като „тежест“, а по-скоро като предизвикателство, 
надграждащо опита. Трудност е да се сблъскаш с неетич-
но поведение на колеги или медии,  както и цялостното 

ниво на грамотност и информираност. Вярвам в профе-
сионалното образование и младото поколение.

В основата на моята работа е да управлявам проце-
сите така, че да срещам разбиране у всички и да умея да 
убеждавам различни целеви публики, дори и у дома. 

Голямо удовлетворение ми носи усещането за ба-
ланс между личен живот и работа, когато е успешно по-
стигнат. 

Добре е да се знае, че в тази професия не същест-
вуват етикети, както доста често се приписват. Това 
е сериозен бизнес, който се развива все повече, има 
стратегическа роля в управлението на компаниите и чи-
ето значение нараства все повече с развитието на диги-
талните комуникации.
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ÃÎËßÌÀÒÀ 
ÊÎÌÏÀÍÈß 

Å ÄÈØÀÙ 
ÎÐÃÀÍÈÇÚÌ, 

ÑÚÑÒÎßÙ ÑÅ ÎÒ 
ÌÍÎÃÎ ÌÀËÊÈ 

ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ È 
ÄÅÉÑÒÂÈÅÒÎ ÈÌ 

Â ÑÈÍÕÐÎÍ Å 
ÈÇÏÈÒÀÍÈÅ

Íóæíà íè å îáùèòåëíîñò, 
áúðçà ðåàêöèÿ 
è äîçà ñìèðåíèå

Êàìåëèÿ Âåëè÷êîâà:

Êàìåëèÿ Âåëè÷êîâà å 
äèðåêòîð “Êîìóíèêàöèè” íà 
Áàíêà ÄÑÊ. Òÿ å äîêòîð íà ôè-
ëîñîôñêèòå íàóêè, ìàãèñòúð ïî 
ìåæäóíàðîäíè èêîíîìè÷åñêè 
îòíîøåíèÿ, ïî êóëòóðîëîãèÿ è 
ïî àðàáèñòèêà. Ñïåöèàëèçèðà-
ëà å â óíèâåðñèòåòà â Òþáèí-
ãåí, Ãåðìàíèÿ. Èìà íàä 15 
ãîäèíè îïèò â ìàðêåòèíãîâèòå è 
êîðïîðàòèâíè êîìóíèêàöèè íà 
áàíêîâè èíñòèòóöèè. Íàòðóïàëà 
å îïèò â óïðàâëåíèå íà ìàðêà-
òà, ðåáðàíäèðàíå, óïðàâëå-
íèå íà ðåïóòàöèÿòà, êðèçèñíè 
êîìóíèêàöèè, ïîâèøàâàíå íà 
êëèåíòñêàòà óäîâëåòâîðåíîñò. 

Избрах тази професия, защото до 
голяма степен бе игра на случайнос-
тта, но вярвам, че тази професия ми 
се е случила с цялата си многофа-
сетъчност и интердисциплинарност, 

за да използвам пълната гама от придобити 
познания и умения – за стратегиите за под-
държането на марката и репутацията на 
компанията, за която работя, за начините на 
създаване на променящите се комуникацион-
ни канали и за предизвикателствата на ме-
дийния пейзаж. Вълнуващо е вслушването и 
опознаването на различните публики, с които 
общува една компания, универсализирането 
на посланията и същевременно адаптиране-
то им за всяка една целева група.

Да поддържаш корпоративната кому-
никация на голяма компания е:

 стратегическа, мениджърска и консул-
тативна функция 

 ежедневно управление на комуника-
ционния процес, насочен в две основни по-
соки – вътрешна и външна 

 умение да генерираш текстове  в ши-
рок контекст

 оптимизиране на представянето на 
организацията, на нейния публичен образ и 
позициониране в съзнанието на различните 
целеви групи

 опит за борба с ентропията със сред-
ствата на анализа, интуицията, правилата, 
процедурите и личните взаимоотношения 
- голямата компания е дишащ организъм, 

състоящ се от много по-малки структури, и 
действието им в синхрон е изпитание. 

Моята работа изисква общителност, 
интелигентност, бърза реакция, хладнокръ-
вие и доза смирение. Нужен е холистичен 
поглед, любопитство към света и отворени 
сетива, а също комбинативност, за да обе-
диниш разбягващи се интереси и мотивации. 
Трябва да имаш сензори за отражението на 
социалните промени върху компанията, а 
също да умееш да разказваш интересни и 
позитивни истории. Да имаш повече чувст-
вителност, повече етичност и да си с високи 
морални стандарти.

Това, което е невидимо в моята работа, 
е изтощителният обмен на енергии в кому-
никацията; вниманието към семиотичните 
аспекти на всяко изказване и на предпола-
гаемите начини на неговото възприемане; 
трудното управление на очакванията  и на 
word of mouth (англ. - от уста на уста).

Най-тежките моменти за корпоративния 
ПР са да следваш и поддържаш ежедневно 
максимата „Оne company - one  message“ 
(англ. - Една компания – едно съобщение). 
Да прибягваш до кризисна комуникация.

Добре е да се знае, че професията на ПР 
специалиста в повечето случаи е лишена от 
блясък и умението е да „блестиш“ с отразена 
светлина.
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ÌÎßÒ ÂÚËØÅÁÅÍ 
ÌÈÃ Å, ÊÎÃÀÒÎ 

ÂÈÆÄÀÌ 
ÅÍÒÓÑÈÀÇÌÀ 

Ó ÕÎÐÀÒÀ, 
ÊÎÈÒÎ ÊÀÒÎ 
ÑÂÎß ËÈ×ÍÀ 

ÊÀÓÇÀ ÏÐÈÅÌÀÒ 
ÍßÊÎß ÍÀØÀ 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Îáè÷àì äà 
ïîäðåæäàì ïúçåëà 
ñ ìíîãî íåèçâåñòíè 

Íàäÿ Ñòîÿíîâà:

Íàäÿ Ñòîÿíîâà å äèðåêòîð “Ìàðêåòèíã è 
âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà” â ÇÀÄ “Àðìååö”. Òÿ 
å ÏÐ åêñïåðò ñ íàä 8-ãîäèøåí îïèò â îáëàñòòà 
íà êîðïîðàòèâíèòå êîìóíèêàöèè, îðãàíèçè-
ðàíåòî è ðåàëèçàöèÿòà íà ñúáèòèÿ, ðàçíîî-
áðàçíè êàìïàíèè è ðàçðàáîòâàíå íà ïðîåêòè 
â îáëàñòòà íà êîðïîðàòèâíàòà ñîöèàëíà îòãî-
âîðíîñò. Çàâúðøèëà “Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñò-
òà“ â Þãîçàïàäíèÿ óíèâåðñèòåò Íåîôèò Ðèëñêè, 
ñïåöèàëèçèðà ìåæäóíàðîäíè êîìóíèêàöèè â 
ADSAT International Ltd., Ëîíäîí. Ïðèäîáèâà 
îïèò â ìåäèéíèòå îòíîøåíèÿ â Ðàäèî “Áëàãîåâ-
ãðàä”, êúäåòî ðàáîòè êàòî ðåïîðòåð, âîäåù è 
àâòîð íà ìàòåðèàëè. 

Избрах тази професия, защото… 
По-скоро професията избра мен, 
тъй като когато кандидатствах в 
университета, тази специалност не 
беше популярна. В нито един миг 

не съм съжалявала за този избор. Харесва 
ми „подреждането на пъзела“ – в началото 
се изправяме пред един казус с много неиз-
вестни и „може би“. От уменията, знанията 
и усилията на PR експерта зависи кога, как 
и какви средства да подбере, на кои хора 
да разчита, как правилно да комуникира 
действията си. Всичко това на пръв поглед 
е неясно и объркано, но когато работата е 
свършена добре, пъзелът се подрежда.  

Да поддържаш корпоративната кому-
никация на голяма компания е сериозно 
предизвикателство, отговорност и източник 
на нови и нови знания. Предизвикателства-
та възникват не само поради спецификата 
на дейността на компанията, но и от обема, 
териториалния обхват и брой служители, 
брой конкуренти. Отговорността се усеща 
най-силно в моментите, когато предлагам 
нови идеи, тогава се поглеждам в огледало-
то и си казвам – „Внимавай, работиш с труда 
и репутацията на много хора…“. 

Моята работа изисква себераздаване, 
присъствие и участие във всеки един мо-
мент на 100%. А също така и много разнос-
транни интереси и знания, с които да може 
да се откликне на предизвикателствата на 
различните ситуации, в които попадаме. 

Много неща са невидими в моята ра-
бота, защото тя е зад кадър. Ако излезе на 

преден план, тогава работата не е свърше-
на добре, видим трябва да е само резул-
татът от тази работа. В личен план – не се 
виждат безсънните часове, в които четем 
интензивно, за да сме в крак с новостите и с 
непозната тематика. 

За мен най-трудни, а дори повратни, 
са моментите, когато трябва да защитавам 
кауза, в която лично не вярвам. За щастие 
до момента не съм имала много такива си-
туации.

Най-хубавото е, че срещам все пове-
че разбиране и все по-малко неразбиране. 
Впечатлявам се, когато намеря разбиране 
на неочаквано за мен място. Може би не-
разбиране се среща все още у хората, които 
имат по-ниско ниво на знания и специализа-
ция. Такива хора ме връщат в началото на 
века, когато се налагаше да обясняваме, че 
работим за благото на клиента, а не против 
интересите му, че понякога нашата работа 
не може да се обясни с елементарната ло-
гика.

Голямо удовлетворение ми носи, кога-
то чрез комуникация направя така, че идея, 
проект или инициатива, да бъдат приети от 
хората като лична кауза. Моментът, в който 
виждам да се предават ентусиазмът и удо-
влетворението, това е моят вълшебен миг.

Добре е да се знае, че за да поддържа 
нивото си, един професионален PR трябва 
много да се интересува, да се образова не-
прекъснато и да се стреми да бъде в крак с 
новите технологии.
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имно, някак си постепенно и неу-
сетно. Като че с всяка професио-
нална стъпка съм вървяла точно 
натам – към корпоративния ПР. 

Това се казва брак по любов и като във все-
ки брак има и трудни моменти, но и голямо 
удовлетворение и радост. И така вече години 
наред.

Имах щастието и предизвикателството 
да работя за големи международни компании 
с традиции в корпоративните комуникации. 
При това става дума за ютилити компании 
във времето, когато никой в България не би 
свързал ПР-а с ВиК-то.  Или с енергото. Зву-
чи почти неприлично, въпреки че точно юти-
лити компаниите, които са естествени моно-
поли на пазара, трябва да полагат особени 
усилия в комуникацията си с обществото, 
клиентите, институциите, медиите. Сложен 
е балансът между вътрешните и външните 
публики в мултикултурна вътрешна среда и 
популизъм и политизиране на едни най-обик-
новени ежедневни услуги за населението и 
бизнеса отвън. 

Винаги съм вярвала, че ефективната 
комуникация, особено когато става дума за 
ютилити компания, чиито услуги съпътстват 
живота на повече от една трета от български-
те граждани, се гради на доверие, а то, от 
своя страна, се постига с диалог и прозрач-
ност. 

Особено удовлетворение ми носи ра-
ботата по проектите на корпоративната со-
циална отговорност, доброволчеството и 
образованието. В това отношение съм имала 
късмета да работя в компании, за които ин-
вестициите в обществото и служителите са 
вплетени в корпоративните им ценности.

За тези, които не са вътре в професия-
та, нашата работа изглежда лека, без нужда 
от особени усилия. Когато беше на пет, си-
нът ми описа това, с което се занимавам, по 
следния начин: „Мама говори по телефона, 
гледа телевизия и чете вестници.“ Истината 
е, че колкото по-лесно и приятно изглежда 
едно нещо, толкова повече труд е положен 
преди това. Ние сякаш нямаме право на 
грешки, защото резултатите от нашия труд 
обикновено са видими и то в реално вре-
ме.  През годините в професионален аспект 
минахме през не една и две кризи, някои от 
които разтърсиха цялото общество. И оце-
ляхме, станахме по-силни, благодарение на 
професионализма си, отговорността, която 
поехме като екип, и честната и открита ко-
муникация. Това считам за огромен успех в 
моята кариера. 

Успехите ни в областта на кризисния 
ПР бяха оценени от ПР общността в Бълга-
рия и Европа. Въпреки това пожелавам на 
колегите си ПР експерти никога да не им се 
налага да печелят награди за кризисни кому-
никации.  

Ñ ïðîôåñèÿòà 
èìàì áðàê 
ïî ëþáîâ

Ìàðèÿ Äîé÷èíîâà:

ÊÎÃÀÒÎ ÁÅØÅ ÍÀ 
ÏÅÒ, ÑÈÍÚÒ ÌÈ 

ÎÏÈÑÀ ÌÎßÒÀ 
ÐÀÁÎÒÀ ÒÀÊÀ: 

“ÌÀÌÀ ÃÎÂÎÐÈ 
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀ, 

ÃËÅÄÀ 
ÒÅËÅÂÈÇÈß È 

×ÅÒÅ ÂÅÑÒÍÈÖÈ”

Ìàðèÿ Äîé÷èíîâà å äèðåêòîð “ÏÐ 
è êîìóíèêàöèè” íà ×ÅÇ Áúëãàðèÿ. 
Îòãîâàðÿ çà ðàçðàáîòâàíåòî è 
èçïúëíåíèåòî íà êîìóíèêàöèîííè 
ñòðàòåãèè íà êîìïàíèÿòà è çà 
âðúçêèòå ñ ìåäèèòå. Äî 2010 ã. å 
áèëà äèðåêòîð “Êîìóíèêàöèè” 
â “Ñîôèéñêà âîäà”. Çàâúðøèëà 
å àðàáèñòèêà â ÑÓ “Ñâ. Êëèìåíò 
Îõðèäñêè”. ×ëåí å íà Interna-
tional Public Relations Association 
è íà Åâðîïåéñêàòà àñîöèàöèÿ íà 
äèðåêòîðèòå ïî êîìóíèêàöèÿ.
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И збрах тази професия, защото 
обогатява ежедневно - тя ми 
позволява да комуникарам с 
клиента, с бизнеса, с арт сре-
дите, с широк кръг от хора. 

Държа на активността, а излизането на 
рекламната комуникация от нишата на 
пасивността доведе до диалог, в който се 
раждат „истинските“ продукти и услуги.

Навлизането на социалните мрежи 
като активен канал за реклама и диа-
лог бавно разми границите „реклама“, 
то стана поетапно, възползвайки се от 
въздействието на продуктовото позицио-
ниране, събитийния мениджмънт, та чак 
до канала „една жена каза“. Всъщност за 
да бъде една рекламно-комуникационна 
кампания успешна, а посланието - пра-
вилно възприето, аз лично разчитам 
много на интегрирания комуникационен 
подход, за който помага и съвместната 
работа с екипа на дирекция „Корпоратив-
ни комуникации“.

Моята работа изисква отдаденост 
към всичко - мисия, визия, ценности, ка-

уза.

Това, което е невидимо в моята рабо-
та, са безконечните телефонни разговори 
... с всички и за всичко. Всъщност всичко 
е видимо, защото само с прозрачни идеи, 
съзнание и комуникационни похвати мо-
жеш да създадеш успешен проект.

Най-тежките моменти – за тях ще го-
воря от „камбанарията на маркетолога“, 
са началото и краят на една кампания. 
Защото всяко начало е трудно, а краят 
носи носталгия - просто не искаш приказ-
ката да свършва.

За да бъдеш разбран, трябва да гово-
риш. Засега ни разбират и ние разбира-
ме, като за това разчитам на ПР-ите, кои-
то ни проправят пътека в комуникацията.

Голямо удовлетворение ми носи об-
ратната връзка, дори и негативната, за-
щото създава предпоставка за диалог.

Добре е да се знае, че детайлите са 
важни.

ÍÀÉ-ÒÐÓÄÍÈ ÑÀ 
ÍÀ×ÀËÎÒÎ È 

ÊÐÀßÒ ÍÀ ÅÄÍÀ 
ÊÀÌÏÀÍÈß, 

ÊÎÃÀÒÎ ÏÐÎÑÒÎ 
ÍÅ ÒÈ ÑÅ ÈÑÊÀ 

ÏÐÈÊÀÇÊÀÒÀ ÄÀ 
ÑÂÚÐØÈ

Çà äà áúäåø 
ðàçáðàí, òðÿáâà 
äà ãîâîðèø

Èëîíà Ñòàíåâà:

Èëîíà Ñòàíåâà å äèðåêòîð “Ìàðêåòèíã è 
ðåêëàìà” âúâ Fibank (Ïúðâà èíâåñòèöèîííà 
áàíêà). Çàâúðøèëà å ìàðêåòèíã, ðåêëàìà 
è áèçíåñ àäìèíèñòðàöèÿ â ÓÍÑÑ, 
ñïåöèàëèçèðàëà  èíòåãðèðàíè ìàðêåòèíã 
êîìóíèêàöèè â óíèâåðñèòåòà “Äåëàóåúð”. 
Áèëà å äèðåêòîð “Òúðãîâñêà äèðåêöèÿ” â 
ÁÍÒ. Ãîëÿìà ÷àñò îò îïèòà ñè â ìàðêåòèíãà å 
íàòðóïàëà â FMCG ñåêòîðà, êàòî ìàðåêòèíã 
ìåíèäæúð â“Áåëëà Áúëãàðèÿ” ÀÄ. Ïðåäè 
òîâà â ðîëÿòà ñè íà ìàðêåòèíã ìåíèäæúð 
å óïðàâëÿâàëà ìàðêåòèíãîâèòå è PR 
êîìóíèêàöèè íà “Õåïè” ÀÄ, “Êàïèòàí Êóê” è 
“SASA”. ×ëåí å íà Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ 
ïî ìàðêåòèíã. Çàä ãúðáà ñè èìà íÿêîëêî 
íàãðàäè íà ÁÀÌ, íàãðàäà îò êîíêóðñà 
“Áðàíä ìåíèäæúð íà ãîäèíàòà”, ÔÀÐÀ, ÑÏÕ 
â êàòåãîðèÿ “Èíîâàöèè”, Superbrands.
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ÑÄÅËÊÈÒÅ Ñ ÍÈÂÈ - ÍÀÉ-×ÅÑÒÎ 
ÇÀÐÀÄÈ ÑÏÅØÍÈ ÍÓÆÄÈ ÇÀ ËÅ×ÅÍÈÅ 

È ÏÎÊÓÏÊÀ ÍÀ ÄÐÓÃ ÈÌÎÒ, ÎÒ×ÈÒÀÒ 
ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ ÇÀ ÊÓÏÓÂÀÍÅ È 

ÍÀÅÌÀÍÅ ÍÀ ÍÈÂÈ “ÀÃÐÈÎÍ”

Земеделските земи в България са приблизително 58 
млн. дка, разпределени в над 9 млн. имота на над 2 
милиона собственици. Това означава среден размер 
на имотите от 5,5 дка. А как изглежда средностатис-
тическият собственик на тази земя? Огромната част 

от земята е притежание на най-възрастните поколения – 
72% от собствениците, които живеят в София например, са 
над 50-годишна възраст, сочи проучване, проведено по по-
ръчка на компанията за купуване и наемане на земеделска 
земя „Агрион“. Средната притежавана площ е 20 дка, като 
само 5% от собствениците имат над 51 дка. Друга особеност 
на пазара е, че голяма част от собствениците живеят на над 
100 км разстояние от своите ниви, което допълнително ги 
затруднява при вземането на решение какво да правят с тях. 
Нещо повече – по-малко от половината от тях имат земя, 
която е окрупнена. По-често тя е частично (29%) или напъл-
но раздробена на малки части (27%). Изследвания, проведе-
ни в Австрия и Германия сочат, че за да е оптимално полз-
ването на един земеделски имот, той трябва да е между 40 
и 50 декара. 

Според „Агрион“  най-често хората нямат желание да се 
занимават активно със земеделската си земя заради ниска-
та й доходност, трудностите при управлението й, както и от-
далечеността. Данните на компанията показват, че в София, 
например, почти всеки четвърти собственик на ниви попада 
в т.нар. „бели петна“ – т.е. не знае как се управлява земята 
му, оставил я е да пустее, а ако е отдадена под наем няма 
договор за нея, а най-много - устна договорка. 

Àëòåðíàòèâà íà 
áàíêîâèÿ êðåäèò

Най-сериозната причина за продажба на земя е за покри-
ване на разходи по лечение при по-възрастните поколения 
или при спешна нужда от пари за заминаване в чужбина – за 
по-младите собственици, сочат още наблюденията на ком-
панията. Оказва се, че хората продават земята си и за пла-
щане на стари дългове, при спорове с роднини и при липса 

на желание за активното й управление. Продажбата е адек-
ватна алтернатива и на банковия кредит, особено когато ста-
ва дума за набавянето на средства в кратки срокове, смятат 
експертите. Парите от продажбата обикновено се инвести-
рат в стартирането на малък бизнес или за осигуряване на 
оборотни средства за вече стартирал. Най-често сделките са 
за парцели от по 10 дка. „Клиентите често идват със запитва-
ния за по-малки имоти, интересуват се какви документи да 
подготвят, как се определят цените и дали могат да продадат 
земята си, макар тя да е в отдалечени краища на страната. 
Нашата работа е да им предложим най-ефективния вариант 
за техния имот, така че лесно и бързо да спечелят от нивите 
си дори и от разстояние“, споделиха от компанията. „Ключът 
към по-активното развитие на пазара на поземлени активи 
се държи от много на брой собственици с хиляди малки пар-
цели. Тази раздробеност оскъпява процеса на ефективно зе-
меделие и никой в крайна сметка не печели – нито бизнесът, 
нито собствениците.“, обобщават от „Агрион“.

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
ПРИТИСНАТ ОТ РАЗПОКЪСАНОСТ
И СЕМЕЙНИ ВОЙНИ 

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
ПРИТИСНАТ ОТ РАЗПОКЪСАНОСТ
И СЕМЕЙНИ ВОЙНИ 
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×ÅÑÒÎ ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ ÏÐÎÁËÅÌÈ 
ÍÀ ÌÀËÊÈÒÅ È ÑÐÅÄÍÈÒÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÑÀ ÂÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÍÀ ËÎØÈß ÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒ ÍÀ 
×ÎÂÅØÊÈÒÅ ÐÅÑÓÐÑÈ

Хората в компанията са нашият най-голям капитал. Ком-
петентност, ангажираност и креативност са характерни 
черти на нашите служители. Тези качества са ключът 
към сърцата на нашите клиенти.“ Има компании, които  
не просто твърдят това, а са убедени, че успехът на 

всяко тяхно бизнес начинание зависи от ангажираността на все-
ки един служител. Но има и такива, които не си дават сметка, че 
„кадрите решават всичко“…

Всяка компания има своя корпоративна култура и във всяка 
управлението на човешките ресурси има различна тежест и ста-
тут. Когато липсват стандартизирани и унифицирани условия за 
една професия, е нормално тя да не се възприема еднозначно. 
В този случай съществуват редица неясноти както за това какво 
точно съдържа тя като микс от дейности и отговорности, така 
и за механизмите и средствата за оценка на ефективността от 
тази функция.

В България картината, свързана с HR управлението, е сложна 
и неясна, макар да се очаква тя да е с добре структуриран и пред-
видим  модел, какъвто се наблюдава във водещите западни ком-
пании. Управлението на човешките ресурси е „територия“, която 
не е добре позната и на нея действат все още неясни правила. HR 
мениджъри има в мултинационалните компании и в по-големите 
български фирми. Напоследък се забелязва промяна сред малкия 
и средния бизнес като все повече фирми търсят консултации и 

Ãåíîâåâà Áàêúðäæèåâà å èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ 
çà óïðàâëåíèå íà õîðà îò 2008 ã. 
íàñàì. Çàâúðøèëà  å "Îðãàíèçàöèÿ 
íà ïðîèçâîäñòâîòî è óïðàâëåíèå 
íà ïðîìèøëåíîñòòà" â ÓÍÑÑ. Èìà 
ìàãèñòúðñêà ñòåïåí ïî áèçíåñ 
àäìèíèñòðàöèÿ ñúñ ñïåöèàëèçàöèÿ ïî 
óïðàâëåíèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè 
îò Heriot-Watt University â Åäèíáóðã, 
Âåëèêîáðèòàíèÿ. Ðàáîòèëà å â 
"Íåñòëå Áúëãàðèÿ", áèëà å óïðàâèòåë 
íà áúëãàðñêèÿ êëîí íà ãðúöêàòà 
ìëåêîïðåðàáîòâàòåëíà ôèðìà Mev-
gal, ñëåä êîåòî ñòàâà èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà Íàöèîíàëíèÿ ìëå÷åí 
áîðä. 

Ãåíîâåâà Áàêúðäæèåâà:

УПРАВЛЕНИЕТО
НА ХОРА Е КЛЮЧОВ
ФАКТОР ЗА ВСЕКИ
БИЗНЕС
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съвети, свързани с управлението на човешките ре-
сурси. Време е бизнес лидерите и мениджърите на 
всяко ниво да осъзнаят, че управлението на хората 
е изключително важно, че то е ключов фактор за це-
лия им бизнес. Това важи за всякакви по размер и 
мащаб фирми, независимо от коя индустрия са. 

Най-често от средите на малкия и средния биз-
нес уверяват, че те не могат да си позволят да нае-
мат човек, който да се занимава само с човешките 
ресурси. Това не е и необходимо. Важно е да има 
осъзнатост на най-високото ниво в компанията, че 
трябва да се намира начин за професионално осъ-
ществяване на HR функциите. А това може да става 
и чрез външен консултант, аутсорсване, цялостно 
или частично делегиране на  функцията към друг 
служител на компанията, който да бъде правилно 
подбран, обучаван и развиван. Собственикът или 
управителят е добре сам да следи изпълнението, 
а също така 

ÄÀ ÑÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÀ ÄÀ ÑÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÀ 

ÇÀ ÄÎÁÐÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈÇÀ ÄÎÁÐÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

и да съдейства за въвеждане на успешен HR опит, 

съобразен с мащабите и нуждите на компанията.  
Управлението на човешки ресурси отдавна не се 
свежда до функцията „Труд и работна заплата“. 
Важно е да се осъзнае значимостта на всеки етап 
на привличане, наемане, задържане, развитие и 
освобождаване на служителите. Всеки ръководи-
тел трябва да овладее трите нива на управление: 
на отделния работник или служител, на екипа, на 
цялата организация. Ръководството на компания-
та трябва да умее да оценява работата на своите 
служители и екипи. Добре е човекът на върха на 
пирамидата в компанията да помисли върху собст-
вения си управленски стил – дали е авторитарен, 
или основан на делегиране. И като проява на висш 
пилотаж в управлението на бизнеса, да започне да 
работи за собственото си усъвършенстване като 
лидер.

Когато бизнесът расте, и най-добрият предпри-
емач не може да се справи сам с всичко. Често 
основните проблеми идват точно от работниците 
и служителите – техният брой може да нараства 
твърде бързо, при подбора да не попадате на пра-
вилните хора, да страдате от недостиг на специа-
листи, добри професионалисти да напускат или да 
създават свой бизнес... Звучи ви познато, нали? За-
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това потърсете професионалистите, които да 
ви помогнат да решите проблемите с човеш-
ките ресурси.  

 Не забравяйте, че всеки мениджър в 
компанията, независимо дали е във финан-
совата, търговската или в друга сфера, упра-
влява хора. Той отговаря за екип, елемент от 
общата организационна структура на фирма-
та. От вас зависи тези ръководители да упра-
вляват ефективно своите подчинени. Погри-
жете се те да получат необходимите познания 
в тази сфера. Следете и оценявайте тяхната 
работа и от тази гледна точка. 

 Не изолирайте HR мениджъра си, нито 
абдикирайте от собствените си ангажименти 
към вашите служители и екипи. Дори и най-до-
брият HR мениджър без подкрепата и разби-
рането на висшия мениджмънт няма да успее 
да въведе нови политики и да реализира клю-
чови стратегии. HR мениджърът е най-важен 
при всяка значима промяна, която искате да 
осъществите в компанията си, но той може да 
я реализира само с вашето съдействие и увли-
чащ личен пример.

 Заедно с HR мениджъра или с консул-
танта си създайте най-благоприятната среда 

за работа на вашите служители. Бъдете някол-
ко стъпки напред и не забравяйте, че прием-
ствеността в една компания е от изключително 
значение за нейното гладко функциониране.  

 Следете информацията за пазара на 
труда и по основните показатели търсете срав-
нение с фирми от вашия сектор или населе-
но място. Търсете актуалните проучвания за 
нивата на заплатите. Дръжте винаги под око 
университетите и поддържайте топла връзка 
с тях. Поддържайте база данни от стажанти и 
млади хора, потенциални ваши служители. На-
мерете своя доверен източник на информация 
за най-новите тенденции в мениджмънта на 
хора. Помислете за ментор или коуч, посеща-
вайте конференции и други събития, свързани 
с управлението на човешките ресурси. В рамки-
те на вашите браншови организации поставете 
на фокус въпросите за управлението на служи-
телите си. Споделяйте своите успешни проек-
ти. Не премълчавайте грешките, така може да 
предпазите някой друг да ги повтори.

Би било добре да се осъзнае, че упра-
влението на човешките ресурси е широкооб-
хватна и сложна дейност. Не е необходимо 
да сте психолог или да имате специален HR 
сертификат, но самооценката на собствените 
знания в тази сфера и тяхното надгражда-
не ще е от полза. Ефективното управление 
на човешките ресурси е решаващо за всеки 
бизнес и инвестициите в това безспорно си 
заслужават. 

ÎÙÅ ÍßÊÎËÊÎ ÑÚÂÅÒÀ 
ÊÚÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÈÖÈÒÅ È 
ÓÏÐÀÂÈÒÅËÈÒÅ ÍÀ ÔÈÐÌÈ:
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ABRITES
ИСТОРИЯ ЗА 
10-ГОДИШНИЯ 
ПЪТ НА УСПЕХА

Г-жо Друмева, с какво се отличава 
„ABRITES“?

- Компанията, която създадохме, е 
различна, семейна, наша. В основата 
на ABRITES лежат партньорството и 

взаимното доверие в колектива. Изключително 
лоялни сме във взаимooтношенията с партньо-
рите си. Наш основен принцип е  да защитава-
ме интересите на клиентите си, така че да се 
чувстват удовлетворени, че работят с нас.  

- Как бихте описали пътя, който компани-
ята е изминала за тези 10 години?

- Пътят ни не беше лек. Не съжалявам за 
трудните моменти.  Гледам на тях като  на пре-
дизвикателство, предложено ни от живота, за 
да станем по-борбени, решителни и предвид-
ливи. 

- Кои бяха най-големите предизвикател-
ства, с които се сблъскахте?

- Всяко едно начало е трудно, така беше и 
при нас. Едно от най-големите ни предизвика-
телства беше да осигурим добри специалисти, 
да ги превърнем в екип и да спечелим дове-
рието на този екип.  След това трябваше да 
спечелим доверието на клиентите си и да се 
утвърдим на пазара. Отварянето на офиса в 
Париж и двете производства също бяха голямо 
предизвикателство.

- Кое най-много допринесе за успеха на 
„ABRITES“?

- Успехът на ABRITES се дължи най-вече на 
хората, които работят в компанията. С гордост 

мога да заявя, че в ABRITES работят едни от 
най-добрите софтуерни и хардуерни специа-
листи. Водени от убеждението, че най-добрата 
инвестиция е в човешкия ресурс, ние подкрепя-
ме и насърчаваме екипа си към непрекъснато 
повишаване на квалификацията. 

- Представяли ли сте си някога подобно 
развитие за компанията?

- Пътят на развитието ни е бил плануван. 
Днес, 10 години след създаването на ABRITES, 
мога да заявя, че успяхме, защото имахме цел, 
имахме мечти, знаехме какво искаме и неот-
лъчно следвахме начертания път.  

- Кои са следващите стъпки в близкото 
бъдеще на компанията?

- През последните години се развиваме в 
сферата на контрол върху наземния транс-
порт. Изградихме идеологии за дистанционна 
(интернет) диагностика и интегрирахме тези 
идеологии в устройства, предназначени за 
вграждане в превозните средства. Предстои ни 
да изградим партньорска мрежа за дистрибути-
ране и сервиз на тeзи системи.

- Къде виждате ABRITES след 10 години?
- Очаквам да бъдем все така упорити, из-

пълнени с мечти и успешни. Пожелавам си да 
продължаваме да вървим пред конкурентите 
си, да превземаме нови пазари. Надявам се 
след 10 години да бъдем още по-квалифици-
рани и да успеем да предложим още по-добри 
услуги на нашите клиенти. Пътят е начертан – 
просто трябва да го извървим. 

“Àáðèòåñ” ÎÎÄ å áúëãàðñêà êîìïàíèÿ, ñúçäàäåíà 
ïðåç 2005 ã. Îò 10 ãîäèíè äðóæåñòâîòî ðàçðàáîòâà 
äèàãíîñòè÷íî îáîðóäâàíå çà ÌÏÑ-òà. Âñÿêà ãîäèíà 
êîìïàíèÿòà ïîëó÷àâà íàãðàäè íà ìåæäóíàðîäíè 
èçëîæåíèÿ è ôîðóìè, à ïðîäóêòèòå ñ ìàðêà ABRITES 
ñà åòàëîí çà êðåàòèâíîñò, íîâîâúâåäåíèÿ è 
êà÷åñòâî è íàëàãàò íîâè ñòàíäàðòè â ðàçâèòèåòî íà 
àâòîìîáèëíàòà äèàãíîñòèêà. Êúì ìîìåíòà ABRITES 
ðàçïîëàãà ñúñ ñòàáèëíà  äèñòðèáóòîðñêà ìðåæà 
â íàä 40 äúðæàâè íà âñè÷êè êîíòèíåíòè. Ïðåç ì. 
äåêåìâðè 2014 ã. äðóæåñòâîòî îòêðèâà íîâ êëîí â 
Ïàðèæ, Ôðàíöèÿ. 

Åëèíà Äðóìåâà, óïðàâèòåë 
íà “Àáðèòåñ” ÎÎÄ

Абритес ООД www.abrites.com 
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АЛХИМИКЪТАЛХИМИКЪТ 
НА ЩАСТЛИВИТЕ СЛУЖИТЕЛИНА ЩАСТЛИВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Ï
ари „под масата“, авторитарно отношение, не-
спазване на трудовото законодателство – едва 
ли има българин, който да не може да разкаже за 
подобни преживявания с един или друг от рабо-
тодателите си. Добрата новина е, че постепенно 

и у нас – не само заради европейските регулации – термини 
като организационна култура и ценности и развитие на чо-
вешките ресурси все повече престават да са добре звучащи 
чуждици и се превръщат във важна част от българския биз-
нес. Зад това обаче не стоят само алтруистични мотиви. Има 
само един тип хора, които могат да доставят първокачествен 
продукт – щастливите служители, убеден е Ласло Бок, вице-
президент „Човешки операции“ на Google.

Бок е най-награждаваният специалист по човешки ре-
сурси в света. Перфектно постижение за момче с унгарски 
корени, избягало заедно с родителите си от режима на Ни-
колае Чаушеску. Признанието, с което той самият най-много 
се гордее обаче, е, че компанията му е била избрана над 100  
пъти за най-добър работодател, и при това – в държави на 
различни континенти, с различни културни особености и на-
чини на живот. И наистина: служителите на известната тър-
сачка и съпътстващите я проекти живеят и работят в уникал-
на и единствена по рода си среда. Когато очакваш екипи от 

ÁÅÃËÅÖ ÎÒ ÐÅÆÈÌÀ ÍÀ ×ÀÓØÅÑÊÓ, ÄÍÅÑ 
ÂÈÖÅÏÐÅÇÈÄÅÍÒÚÒ “×ÎÂÅØÊÈ ÎÏÅÐÀÖÈÈ” 
Â GOOGLE ËÀÑËÎ ÁÎÊ, Å ÈÇÂÅÑÒÅÍ ÊÀÒÎ 
ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈß HR ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÍÀ ÑÂÅÒÀ

Ëàñëî Áîê

àâòîð: Àíà Íåäêîâà
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софтуерни инженери, разработчици и маркетолози 
да създават революционни, единствени по рода си 
продукти, работата ти неусетно се превръща в мно-
го повече от това да отчетеш кой излиза в отпуска 
или на кого ще му е полезен курс по чужд език. И 
Ласло успява именно във висшия пилотаж: да съз-
даде атмосфера, където хората не се тревожат за 
(почти) нищо и да насърчава креативността им по 
най-добрия възможен начин. Освен на високите си 
възнаграждения, хората там се радват на фантас-
тични офиси, които напомнят повече на увеселите-
лен парк, отколкото на работно пространство.

Çà õîðàòà â îôèñèòå èìà 
ùåäðî îñèãóðåíè íàïèòêè

храни и плодове, както и помещения, където да си 
вземат душ, а при нужда – да повикат и масажист. 

Логиката зад това? Ако служителите се чувстват 
като у дома си в офиса, не биха се притеснявали 
от работа до късно или от извънредни часове труд, 
които някои от по-належащите проекти изискват, 
обяснява Бок. От това обаче не бива да се заклю-
чава, че компанията е от тези, където се толерират 
дългите часове работа зад бюро или извънредния 
труд. Напротив – освен полагаемия годишен отпуск, 
служителите имат и право да излизат в „творчески 
отпуски“, по време на които да пътуват, да се отда-
ват на благотворителност или хоби за няколко месе-
ца, като през това време компанията щедро продъл-
жава да изплаща заплатите им. От мениджмънта на 
компанията са убедени, че служителите им стават 
креативни и дават най-доброто от себе си, ако пе-
риодично се измъкват от рутината на ежедневието, 
на задачите у дома и в офиса. Същата политика се 
спазва и по отношение на обученията и развитие-
то на човешките ресурси. Всяка година компанията 

Google знае как да насърчава креативността на служителите си



11
4

УП
РА

ВЛ
ЕН

ИЕ
 Н

А 
ХО

РА

заделя сериозни средства за специализирани 
курсове и усъвършенстване на хората си. Те 
обаче далеч не касаят само специфичните за 
дадена професионална област умения. Ако 
служителят Х смята, че курс по японски език, 
по шотландски танци или сладкарство ще го 
направи по-доволен и по-щастлив, тогава шан-
сът да го получи е доста голям. 

Това, с което Google се отличава от пове-
чето си конкуренти обаче, е и „добавената 
стойност“ за семействата на своите колеги. 
Така например всеки служител, който е ста-
нал майка или баща, има право на от 9 до 18 
седмици специален отпуск, по време на който 
да свиква с новите си отговорности. За всяко 
„Google бебе“ компанията  отпуска и допълни-
телни пари – за да може семейството да по-
срещне и разходите, които обичайно съпътст-
ват появата на малкия човек. Ако пък някой от 
работещите във фирмата почине, независимо 
при какви обстоятелства, в следващите десет 
години семейството продължава да получава 
половината от заплатата му, като за всяко дете 
компанията добавя по 1000 долара. 

Придобивките за служителите в Google 
наистина са фантастични, но няма как да са 
единственото нещо, което създава уникалната 
атмосфера там, категоричен е Бок. И наисти-
на: в Европа недостигът на софтуерни специа-
листи се изчислява на 45 000 души. В САЩ 
броят е поне двоен. В напрегнатата конкурен-
ция на пазара на труда, IT фирмите не пестят 
нито средства, нито усилия, за да задържат и 
привлекат най-големите таланти. Такова е по-
ложението дори в малка България. „Като дете, 
израснало през 90-те, знам какво е да „няма“. 
Затова бях шокиран, като разбрах, че редица 
от по-младите ми колеги дори не знаят кога 
вземат заплата. При тях липсва мисълта „ня-
мам пари“ или „заплатата свършва“, признава 
мениджър в тукашното подразделение на голя-
ма американска компания.

Имено затова не парите или екстрите, заку-
пувани с тях, могат да са в основата на която и 
да е фирмена култура, смята главният специа-
лист по човешките ресурси на Google. „Първи-
ят принцип винаги е бил прозрачността“, кате-
горичен е Бок. Като навсякъде, и при тях има 
йерархичност, както и цялата „гама“ служители 
– от стажанти до изпълнителни директори. Раз-
ликата обаче е, че решенията не се вземат „на 
тъмно“ от няколко души в махагонов кабинет. В 
централата на компанията в Силициевата до-
лина всеки петък основателите на Google – ле-
гендите Лари Пейдж и Сергей Брин, се срещат 
със служителите, пият бира и отговарят на вся-
какви въпроси. Откритостта се насърчава по 
всеки друг възможен начин: чрез споделяне на 
проблеми и идеи по няколко вътрешни канала. 

Â íà÷àëîòî íà âñÿêà ãîäèíà 
ñå ïðîâåæäà è ìàùàáíî 
èçñëåäâàíå - ò.íàð. 
Googlegeist

в рамките на който служителите дават обратна 
връзка за всички процеси и аспекти на труда 
си. След това по проблемите, посочени от най-
много хора, се назначават групи от добровол-
ци, които да се заемат с решаването им. 

„Казвали са ми неведнъж: да, но вие сте с 
големи печалби и можете да си позволите да 
правите всички тези неща. Ние, по-малките 
компании, едва събираме пари за заплати“, 
обяснява Ласло. Той обаче е категоричен в 
едно: това, от което се състои културата на 
Google, далеч не са парите. „Лично аз вярвам, 
че търсят смисъл в работата си. Хората искат 
да знаят какво се случва около тях. Мисия. 
Прозрачност. Възможност за споделяне. Тези 
три компонента създават неповторимия ни ци-
къл от привличане, ангажиране на таланти и 
иновация“, убеден е най-награждаваният спе-
циалист по човешки ресурси на света. 



11
5

Аурубис България бе домакин на националното чест-
ване на Деня на металурга – 5 ноември, организи-
рано съвместно от компанията и Българска асоци-
ация на металургичната индустрия (БАМИ). Повече 
от 50 години металургичната общност отбелязва на 

този ден успехите на българските металурзи, отдава заслу-
жена почит и уважение към техния достоен и отговорен труд. 

Над 200 представители на металургичната общност, цен-
тралната и местната власт, неправителствения сектор и 
представители на медиите се събраха, за да отбележат про-
фесионалния празник. Честването на Деня на металурга да-
тира от 1963 г., когато 5 ноември е обявен за професионален 
празник на българските металурзи. Събитието бе уважено от 
заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков, съвет-
ника по икономическите въпроси на посланика на Германия 

Йоханес Беренс, председателя на Упра-
вителния съвет на Българската стопан-
ска камара Сашо Дончев, ръководството 
на БАМИ, в лицето на председателя Ан-
тон Петров, както и членовете на БАМИ 
заедно с домакините Томас Бюнгер, член 
на Изпълнителния съвет на Аурубис 
Груп, и Тим Курт, изпълнителен директор 

на Аурубис България.

Като част от програмата на събитието бе отчетено успеш-
ното изпълнение на проекта „Аурубис България 2014“, който 
стартира през 2011 г. Представена бе и новата инвестицион-
на програма на компанията за следващия четиригодишен 
период, която е на стойност 180 млн. евро. Аурубис Бълга-
рия се нарежда сред най-големите инвеститори в страната с 
над 500 млн. евро, инвестирани само за последните години. 

След официалната част за всички гости бе организирана 
обиколка в Металургично производство, след което присъст-
ваха на символична церемония по засаждане на дърво. С 
това се даде старт на новата инвестиционна програма на 
Аурубис България „Спектър 2018“.

ÍÀ ÑÈÌÂÎËÈ×ÍÀ 
ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÁÅ ÄÀÄÅÍ 
ÑÒÀÐÒ ÍÀ ÍÎÂÀÒÀ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀ 
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÍÀ 
ÀÓÐÓÁÈÑ ÁÚËÃÀÐÈß 
“ÑÏÅÊÒÚÐ 2018”

МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
ОТБЕЛЯЗА ТРАДИЦИОННИЯ СИ ПРАЗНИК 

Медодобивният завод е построен през 
1958 г. в региона на Средногорието. Със-
тои се от четири основни производстве-
ни единици: металургично производство, 
рафинерия за катодна мед, производство 
сярна киселина и обогатителна фабрика. 
През април 2009 г. официално е прието 
новото име на компанията – Аурубис, 
след като година по-рано групата Куме-
рио е придобита от Норддойче Афинери 
(NA) след одобрението на Европейската 
комисия в началото на годината. 

Днес в нея са ангажирани над 830 слу-
жители. През 2014 г. производството въз-
лиза на 350 000 тона анодна мед, 233 000 
тона катодна мед и 1 200 000 тона сярна 
киселина. Компанията реализира 8% от 
износа на страната за различни пазари, 
сред които Турция, Белгия, Китай, Син-
гапур, а вносът се осъществява предим-
но от Китай, Балканите, Близкия изток. 

Към настоящия момент е най-големият 
ползвател на българските пристанищни и 
железопътни превози с над 2 млн. карго 
превози годишно. 

За последните 10 години за модерни-
зиране на производството в компанията 
и опазване на околната среда са инвес-
тирани над 500 млн. евро, за което са 
връчени редица отличия, сред които „Ин-
веститор в опазване на околната среда“ 
(2014 г., Българската агенция за инвести-
ции).

Като част от партньорска програма за 
развитие на региона, компанията ежегод-
но осъществява дарения за общините 
Пирдоп и Златица на стойност 600 000 
лв. за проекти в сферата на образовани-
ето, спорта, културата, развитие на мла-
ди таланти, хора в неравностойно поло-
жение, здравеопазване.

Профил на АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

Антон Петров
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ÎÑÍÎÂÀÒÅËÈÒÅ 
ÍÀ CHOBOLABS 
ÄÅßÍ ÂÈÒÀÍÎÂ 

È ÏÅÒÚÐ ÄÎÁÐÅÂ 
ÎÏÈÒÂÀÒ ÄÀ 

ÏÎÑÒÀÂßÒ 
ÍÀ×ÀËÎÒÎ 

ÍÀ ÍÎÂÀ ÅÐÀ 
Â ÃÅÉÌÈÍÃ 

ÈÍÄÓÑÒÐÈßÒÀ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Какво ще направите, ако 9,5 от де-
сет експерти в гейм индустрията са 
на мнение, че не е възможно да се 
създаде хардкор игра за мобилни 
устройства? Ще се откажете от по-

добна идея? Деян Витанов и Петър Добрев 
виждат своя голям шанс в онези 5%, които 
не отхвърлят тази възможност.

Предстои да разберем дали една бъл-
гарска компания ще успее да се превърне 
в истински „черен лебед“ или в „юникорн“, 
както наричат компаниите с пазарна оцен-
ка за над един милиард долара. Сега съз-
дателите на Chobolabs Деян Витанов и Пе-
тър Добрев трескаво сноват между София 
и Силициевата долина с цел да създадат 
перфектната мултиплеър игра за смарт-
фон. Създават 

âèçèÿòà çà åäèí 
èçöÿëî íîâ ïðîäóêò
и търсят правилните хора, с които да осъ-
ществят този замисъл.

Започват със собствени средства, по-

сле набират 1,3 млн. долара, които в пър-
вия стадий от развитието на компанията 
служат, за да проверят дали изобщо е 
възможно да направят състезателна игра, 
която в реално време да работи на мобил-
ни устройства. Големият проблем е, че се 
работи на тъчскрийн и се манипулира само 
с пръсти, а геймърите са предубедени, че 
това може да стане, без да страда бързи-
ната. „Трудно ще е да приемат тази новост, 
но това е и най-голямата възможност пред 
Chobolabs“, обяснява Деян Витанов. 

До момента всички подобни опити на 
други предприемачи са се проваляли и 
на мобилни устройства все още не се иг-
раят състезателни игри. Въпросът е дали 
Chobolabs ще съумее да направи това, кое-
то другите не са успели. Пазарът на игри 
е труден, но в момента няма нито една 
причина Chobolabs да смятат, че са си по-
ставили непостижима цел. Няма вариант 
играта, която разработват, да се играе на 
PC. Убедени са, че бъдещето на игрите е в 
мобилните устройства и за тях няма стъпка 

ИНКУБАТОР ЗА ИНКУБАТОР ЗА 
ЧЕРЕН ЛЕБЕДЧЕРЕН ЛЕБЕД

Дåÿí Âèòàíîâ å èçðàñíàë â Áóðãàñ. Çàâúðøèë å 
Ïðèðîäî-ìàòåìàòè÷åñêàòà ãèìíàçèÿ â ìîðñêèÿ 
ãðàä, êàòî èìàë ñèëåí èíòåðåñ êúì êîìïþòðèòå. 
Ïîñëå ñëåäâàë òðè ãîäèíè â Ãåðìàíèÿ, êúäåòî ñå 
çàïîçíàë ñ Ïåòúð Äîáðåâ, êîéòî ïî îíîâà âðåìå 

ó÷è êîìïþòúðíè íàóêè. Ïðåç 2007 ã. Äåÿí ñå ïðåìåñòâà â 
Êàëèôîðíèÿ, çà äà ïîëó÷è ìàãèñòúðñêà ñòåïåí ïî áèçíåñ 
àäìèíèñòðàöèÿ â Ñòàíôîðäñêèÿ óíèâåðñèòåò. Èçáèðà òîâà 
ìÿñòî, çà äà å â Ñèëèöèåâàòà äîëèíà, êúäåòî å Ìåêàòà íà 
ñòàðòèðàùèÿ òåõíîëîãè÷åí áèçíåñ. Ñ Ïåòúð ïðàâÿò ñàéòà 
CPP-Home, êîéòî áúðçî ïîðàñòâà è òå ãî ïðîäàâàò. Ïîñëå 
îñíîâàâàò ñòàðòúïà Philanthropedia, çà ÷èåòî ðàçâèòèå óñ-
ïÿâàò äà íàáåðàò êàïèòàë è äâå ãîäèíè ïî-êúñíî ïðîäàâàò 
è íåãî. Îêîëî ãîäèíà Äåÿí è Ïåòúð ïîäïîìàãàò êóïóâà÷à  
â ðàçâèòèåòî íà áèçíåñà. Ïîñëå äâàìàòà íàïóñêàò, ïðîá-
âàò íÿêîëêî äðóãè èäåè è ïðåç 2012 ã. ñå íàñî÷âàò êúì ñúç-
äàâàíåòî íà Chobolabs, êîìïàíèÿòà çà õàðäêîð èãðè íà 
ìîáèëíè óñòðîéñòâà. Chobo íà êîðåéñêè îçíà÷àâà íîâàê, 
íà÷èíàåù, à lab å ñúêðàòåíèÿò âàðèàíò íà ëàáîðàòîðèÿ. 
Êîìïàíèÿòà èìà îôèñ â Ñèëèöèåâàòà äîëèíà è â Áúëãàðèÿ. 
Èíæåíåðíèÿò åêèï å èçöÿëî áàçèðàí â Ñîôèÿ.   
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назад. 

Â òàçè “èãðà” 
íÿìà Ïëàí Á

Според разбиранията на Деян Витанов имаш 
ли резервен вариант, ще прибегнеш до него, тъй 
като той е в пъти по-лесен за осъществяване. 
Само План А има потенциала да създаде биз-
нес за милиарди долари, а резервният вариант 
ще доведе компанията до резултат, при който тя 
е една от многото на пазара: „Не сме се хванали 
на това хоро, за да си играем на предприемачи, 
а смисълът е да направим нещо, което ще про-
мени света“.

Няма съмнение, че който успее да създаде 
следващата генерация игри ще има компания 
„черен лебед“, която ще създаде бизнес за ми-
лиарди. Има предположения, че се задава вре-
мето на виртуалната реалност, но според Деян 
липсват индикации, че в следващите 2-3 годи-
ни ще се случи нещо в тази посока, което да 
преобърне технологиите. Ето защо Chobolabs 
вярват, че те са на ход.   
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Деян Витанов 
(вдясно) и Петър 

Добрев са убедени, 
че бъдещето 
на игрите е 
в мобилните 
устройства 

 Êà÷åñòâîòî íà ïðåäïðèåìà÷èòå, òÿõíàòà àìáèöèÿ è ïîñòîÿí-
ñòâî ñà êëþ÷îâè çà íàïðåäúêà íà âñÿêà êîìïàíèÿ. Êúñìåòúò èãðàå 
ðîëÿ, íî òîé å ôóíêöèÿ ãëàâíî íà òîâà, ÷å ÷îâåê å óïîðèò è íå ñå 
îòêàçâà. 

 Çà òåõíîëîãè÷íèòå ïðåäïðèåìà÷è íÿìà óíèâåðñàëíè ôîðìóëè, 
à òðÿáâà äà ñå ïðîáâà, çà äà ñå âèäè â êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé êàêâî 
ðàáîòè.

 Ïðîáëåìúò íà ïðåäñêàçàíèÿòà å, ÷å ÷åñòî òå ñà ïîãðåøíè. 
Ñòàðòúïèòå íåïðåêúñíàòî ïðàâÿò ïðîãíîçè è ñå ìîëÿò äà ñà âåðíè. 
Ìíîãî îò òÿõ íå óñïÿâàò ïðîñòî çàùîòî ñà áàçèðàëè ðàáîòàòà ñè 
íà íåâÿðíî ïðåäñêàçàíèå.

 Óñïÿâà ñàìî îíçè, êîéòî óìåå äà ñå ñúñòåçàâà. 

 Õóáàâî å, ÷å â Áúëãàðèÿ èìà íàäïðåâàðà çà êàäðè, êîåòî ïîêàç-
âà, ÷å ñèñòåìàòà íà ïàçàðíàòà èêîíîìèêà ðàáîòè. Òîâà ñúñòåçà-
íèå ùå ñå ïå÷åëè îò îíåçè, êîèòî èìàò êîíêóðåíòíè ïðåäèìñòâà. È 
âìåñòî äà ñå ïèòàìå êàê äà çàäúðæèì êàäðèòå òóê, å ïî-äîáðå äà 
ñè îòãîâîðèì êàê òóê äà ïðèâëè÷àìå íàé-äîáðèòå òàëàíòè. Òðÿáâà äà 
èìà öåëåíàñî÷åíà ñòðàòåãèÿ çà ìàðêåòèðàíå íà äúðæàâàòà.   
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МРЕЖОВАТА 
НЕУТРАЛНОСТ 
ПОД ОБСАДА
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

В света на онлайн технологиите има един човек, който 
стига да беше поискал, можеше днес да е по-богат 
от Бил Гейтс, Марк Зукърбърг и основателите на 
Google Лари Пейдж и Сергей Брин, взети заедно. 
Това е физикът и компютърен специалист Сър Тим 

Бърнърс-Лий, известен преди всичко като създател на уеб 
протокола www (world wide web), който е в основата на съ-
временните онлайн комуникации, повечето онлайн бизнес 
модели, дигитални медии и уеб присъствието на милиони 
компании, организации и блогъри по света. Лий създава www 
през 1989 г., докато работи в Европейската организация за 
ядрени изследвания CERN, която включва най-голямата ин-
тернет мрежа на Стария континент по онова време.

Ако той беше пожелал, би могъл още тогава да патенто-
ва своето откритие, което най-вероятно щеше да го направи 
най-богатия човек на света, печелейки днес лицензни отчи-
сления от всеки уеб базиран проект на планетата. Вместо 
това Лий днес има състояние от около 50 млн. щ. долара, 
което се дължи главно на преподавателска дейност (той е 
професор в Масачузетския технологичен институт). За смет-

ка на това обаче, той

ñúçäàâà îñíîâèòå íà 
åäíà îòâîðåíà ìðåæà

в която всеки може да създава, публикува и достъпва все-
възможно съдържание, без да е зависим от организации, на-
ционални граници, телекомуникационни мрежи, типове бра-
узъри и устройства. Ключово място в тази концепция заема 
принципът за мрежовата неутралност, който предвижда, че 
интернет доставчиците и телеком операторите са длъжни да 
предоставят равен достъп до всички уебсайтове и интернет 
ресурси, без да приоритизират някои от тях, да ограничават 
или да намаляват скоростта за достъп до други. Разбира се, 
достъпът до различни сайтове с незаконно съдържание – на-
пример такива с детска порнография, реч на омразата или 
подтикващи към насилие – може и трябва да бъде спиран 
след решение на оторизираните органи. Всички останали 
ресурси обаче се предполага, че трябва да са достъпни сво-
бодно в мрежата на всеки телеком, без приоритизиране на 
скоростта.
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Това правило е фундамен-
тално, защото именно то ни гаран-

тира, че когато използваме интернет, 
можем да отворим всеки уебсайт, който 

желаем. Противното би означавало да полу-
чаваме от нашия доставчик не достъп до мрежата, а до опре-
делена комбинация от ресурси, които той е преценил, с раз-
лични скорости, според това, какъв е интересът му. Вместо 
да разполагаме с достъп до целия свят, хипотетично бихме 
имали достъп до 

“îðÿçàíà” âåðñèÿ
íà ñâåòà

Именно принципът на мрежовата неутралност беше за-
страшен на 27 октомври, когато Европейският парламент 
гласува новата регулаторна рамка в телекомуникационния 
сектор. С нея се допуска възможност телекомите да таксуват 
някои компании за по-бърз достъп до сайтовете им, макар и 
в много ограничени случаи. И макар че европейските поли-
тици побързаха да обявят, че с новата регулация се гаранти-
ра равнопоставеният достъп на европейските граждани до 
всички онлайн ресурси, всъщност внимателният прочит на 
детайлите показва, че за т.нар. „специализирани услуги“ ще 
бъде допуснато различно третиране от операторите. Такива 
могат да бъдат видеоконференциите, IP телевизията, теле-
медицината и др.

Срещу решението вече се обявиха редица уважавани 
учени, компютърни специалисти, компании и самият Тим 
Бърнърс-Лий, според които създаването на възможност оп-
ределени компании да заплащат за преференциално тре-
тиране от страна на операторите ще унищожи свободната и 
отворена природа на мрежата. Според ръководената от Лий 
уеб фондация, гласуването дори ще попречи на Европа да 
бъде „лидер в дигиталната икономика“ и ще „застраши ино-

вациите и свободното слово“ на Стария континент. 
В последния момент беше внесено предложение 
от европейски депутати, подкрепено от академич-
ната общност и технологични компании, с което 
трябваше мрежовата неутралност да бъде гаран-
тирана в новата регулация. То обаче беше отхвър-
лено. Очаква се новите правила да влязат в сила 

през април 2016 година.

Êîé èìà 
èíòåðåñ?

Безспорно обществото няма интерес от нарушаване на 
принципа на мрежова неутралност във време, когато свобод-
ният интернет достъп е станал неизменна част от живота на 
повечето хора. Онлайн компаниите също нямат интерес, за-
щото евентуално отпадане на този принцип би могло да ги 
постави в ситуация да плащат значителни суми на телекоми-
те в бъдеще. За запазване на мрежовата неутралност през 
последните години се обявиха почти всички онлайн гиганти, 
включително Google, Microsoft, Facebook, Yahoo!, Amazon и 
др. Фактът, че те са американски вероятно е и сред причи-
ните в САЩ националният регулатор да вземе в началото на 
2015 г. решение за защита на основополагащия принцип.

В Европа обаче този тип компании не са толкова влиятел-
ни. За сметка на това тук са някои от най-големите телеком 
оператори в света, включително немската група Deutsche 
Telekom, испанската Telefonika, френската France Telecom, 
британската Vodafone, италианската Telecom Italia и др. Те 
отдавна гледат на онлайн услугите като на конкурент, който 
използва тяхната инфраструктура, за да прибира „лъвския 
пай“ от печалбите в сектора. Затова и през последните ня-
колко години търсят начини да се домогнат до част от при-
ходите на онлайн корпорациите, а възможността да таксуват 
определени уебкомпании за преференциален достъп е един 
от потенциалните инструменти за това.

Броени дни след гласуването на новата регулация от Ев-
ропарламента, Deutsche Telekom обяви, че може да пред-
ложи на технологичните стартъпи различни цени за префе-
ренциален достъп до техните услуги. С което частично се 
оправдават и страховете на противниците на регулацията. И 
макар че подобно приоритизиране на някои услуги би било 
много малка промяна, която в близко бъдеще едва ли ще 
се усети от мнозина, според някои анализатори „кутията на 
Пандора“ е отворена и първото отстъпване от правилата за 
мрежова неутралност ще доведе след себе си и други. Ос-
вен че може да промени цялата ни представа за интернет, 
това може да доведе и до разделянето на глобалната мре-
жа на региони като САЩ, в които неутралността е запазена, 
но подслушването и преследването на авторско правните 
нарушения са много по-силно застъпени, Европа, в която е 
обратното, Русия, където се спират опозиционни сайтове и 
се приоритизират местните услуги, Китай, в който цари пов-
семестно следене и други региони със свои собствени особе-
ности в достъпа до интернет.

ÃËÀÑÓÂÀÍÅÒÎ ÍÀ 
ÍÎÂÀÒÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ 

ÒÅËÅÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÀ 
ÐÅÃÓËÀÖÈß ÇÀÑÒÐÀØÀÂÀ ÅÄÈÍ 

ÎÒ ÎÑÍÎÂÎÏÎËÀÃÀÙÈÒÅ 
ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÍÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
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ВИРУС =
МНОГО 
ПОВЕЧЕ 
ОТ ЗАГУБА 
НА ПАРИ

Около 25 долара на час. Горе-долу толкова струва 
„наемането“ на една бот мрежа с 1000 компютъра 
за 1 час. За какво може да бъде използвана една 
такава „армия“? Например, за сриването на сай-
товете на редица държавни институции като Цен-

тралната избирателна комисия, МВР, ДАНС и КЕВР – което 
стана модерно напоследък. Този тип сриване си има и име – 
това е т.нар. DDoS атака (или атака за отказване на услуга) и 
не е нещо невиждано по света. По данни на Verisign само за 
третото тримесечие на 2015 г. този тип атаки са се увеличи-
ли с 53% като брой (общо осъществени атаки) и с 27% като 
обем (количество генериран трафик).

Каква е същността на атаката? „Ако резервирате един хо-
тел напълно, след което никой от резервиралите гости не се 
яви, а впоследствие дойдат на място други хора, които искат 
да отседнат в същия хотел, реално вие няма да можете да 
ги обслужите. Това е и същността на DDoS атаките – реал-
но при тях не се нарушава инфраструктурата на хотела или 
целостта на стаите му, а се създава фалшиво запълване на 
капацитета му с фалшиви резервации, което не позволява 
на истинските такива да се възползват от иначе свободни-
те стаи”, коментира Спас Иванов, търговски директор на 
CENTIO Professional IT Security. Компанията е технологичен 
партньор и официален представител на редица решения за 
защита на информационната сигурност – ESET (антивирус-
ни решения), Cyberoam (мрежова сигурност), StorageCraft 

(решения за бекъп и възстановяване) и DESlock+ (решения 
за криптиране на информацията).

Така например при блокирането на сайта на ЦИК по вре-
ме на местните избори в България преди около месец са ре-
гистрирани общо около 2 млрд. влизания, които буквално са 
сринали сървъра и той не е можел да обработи всички заяв-
ки. А това далеч не е сред най-мощните подобни атаки в све-
та – според експертите от Cloudfl are сред лидерите по обем 
данни са атаки с капацитет от около 500 гигабита в секунда. 

Добрата новина е, че информацията на сървъра е оста-
нала непокътната – DDoS не е метод, чиято цел (поне не из 
основи) е кражбата на лични данни, а спирането на достъпа 
до определена услуга. Лошата новина е, че тази услуга може 
да спре и нечия бизнес услуга – или на практика да възпре-
пятства нормалната работа на служителите на всяка една 
организация – частна или държавна. Пример: в началото на 
ноември на моменти беше трудно достъпен сайтът на НАП – 
което затрудни не един и два счетоводителя в ежедневната 
им работа. 

Ñúâñåì íå 
áåçîïàñíè 

Това е само един от аспектите на DDoS атаките – защото 
в ерата на електронните комуникация и търговия те могат да 
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бъ-
дат средство за сри-

ване – или буквално спиране, на един бизнес. Пред-
ставете си, например, че управлявате електронен магазин. 
Срещу 25 долара на час всеки може да поръча 1000 компю-
търа да се опитват непрекъснато да изпращат фалшиви за-
явки към онлайн магазина ви и да го блокират – но не от по-
ръчки. Сега си представете, че това се случи в предстоящия 
коледен сезон – когато принципно оборотите са най-високи. 
Една такава атака може да доведе лесно бизнеса ви до:

Финансови загуби. Или в най-добрия случай – пропусна-
ти ползи от нереализирани продажби заради невъзможност 
на сървъра да отсее истинските заявки на реални потре-
бители от генерираните автоматично фалшиви такива от 
ботове. Загуба на клиенти. Каквото и да продавате, колкото 
и ценно и красиво да е то, търпението на потребителите ви 
рано или късно ще се изчерпа и те ще потърсят алтерна-
тива. 

Загуба на репутация.  Клиентите обичат услугите, кои-
то ползват, да са налични непрекъснато. Липсата на услуга 
за дълъг период от време може да срине репутацията ви в 
очите на съществуващите ви клиенти и да ги накара да се 
замислят дали да използват отново услугите ви. 

А ако си мислите, че точно вашата организация е иму-
низирана от подобни атаки, то по-вероятно е да грешите. 
Защото данните на Verisign показват, че едва 13% от DDoS 
атаките на глобално ниво са насочени срещу държавни ор-
ганизации – най-често жертва на подобни зловредни дейст-
вия са компании, предлагащи IT услуги (29%), следвани от 

медийни компании (26%) и финансови компании (15%). 

Äàëå÷ íå 
åäèíñòâåíèòå

DDoS атаките далеч не са единствените, на които един 
бизнес може да стане в момента. Според проучването The 
Global State of Information Security® Survey 2016 на PwC око-
ло 80% от бизнесите в Европа са ставали жертва на няка-
къв вид атака срещу информационната им сигурност през 
последната година. Зараза с вирус, спам атака, кражба на 
данни за потребители, или още по-страшно – криптирането 
на информацията на бизнеса от зловреден код и искането 
на откуп за нея, може да стане причина не просто за загубе-
ни спомени или лични моменти. Дори и в България има при-

мери за загубени европроекти на стойност милиони 
левове заради момент невнимание 
на потребител, който се заразява 
с придобилите напоследък по-
пулярност вируси от фамили-
ята ransomware. Ако за първи 
път чувате този термин – това 
са вируси, които криптират 
файловете на заразения 
компютър и искат откуп за 
възстановяването им във 
вид, позволяващ работа-
та с тях. Проблемът е, че 
дори и да бъдат платени 

иска - ните средства, гаранция 
за декриптирането им няма. 

Ïîâå÷å 
îò çàùèòà 

„Степента на навлизането на технологиите в 
ежедневния ни живот и бизнеса изисква да от-

деляме много повече внимание на защитата на информа-
цията, която съхраняваме в тези устройства. Информация, 
която касае нас самите, близките ни и клиентите ни. Затова 
просто решение за антивирусна защита вече не е доста-
тъчно за гарантирането на информационната сигурност на 
една организация,“ разказва Спас Иванов. „Добре известен 
факт е, че 100% сигурна защита няма – но колкото повече 
предпазни мерки се вземат, толкова по-малък е риска от фа-
тални последици. Например, дори и вирус от семейството 
ransomware да успее да пробие защитата на една органи-
зация, то наличието на решение за бекъп и възстановяване 
като StorageCraft позволява възстановяването на отделен 
файл или дори и мейл или цяла операционна система дори 
и на различен от оригиналния хардуер за минути,“  казва 
Иванов. 

Физическата сигурност на данните също не е никак ма-
ловажна. Кражбата на смартфон или преносима USB флаш 
памет може да превърне информацията в тях в заложник 
на киберпрестъпници – или конкуренти. В този случай крип-
тирането идва като помощник на бизнеса – но криптиране-
то като търсен ефект, когато е извършено от решение като 
DESlock+, което позволява да съхранявате и пренасяте си-
гурно данни, които не могат да бъдат използвани от никой, 
освен от тези, които трябва. Не позволявайте защитата на 
информацията ви да бъде слабо звено, защото веднъж за-
губено – доверието във вас, служителите и бизнеса ви се 
възвръща много трудно. 

Научете повече за решенията на CENTIO Professional 
IT Security на centio.bg

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀÒÀ 
ÑÈÃÓÐÍÎÑÒ ÍÀ ÂÑßÊÀ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅ 
ÏÐÅÂÐÚÙÀ Â ÎÑÍÎÂÅÍ 
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ, È Ñ ÏÐÀÂÎ
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В недалечно бъдеще всички ние ще мо-
жем да добавяме външна памет към 
нашия мозък, ще придобиваме нови 
умения за секунди, ще използваме 
екзоскелети, за да вършим тежка фи-

зическа работа или да се придвижваме, без да 
се уморяваме, а към телата ни ще са интегри-
рани множество роботизирани елементи. Или 
поне такива са очакванията на някои учени и 
визионери, работещи в областта на бионика-
та и интегрирането на медицината с дигитал-
ния свят. Днес информационните технологии 
навлизат във все повече аспекти от живота ни 
и постепенно превземат търговията, разплаща-
нията, управлението на бизнеса, образованието, 
развлеченията, а очакванията са през следващи-
те години те да направят същото и с автомобилния 
транспорт, управлението на нашите домове, земе-

делието и още много обществени сфери. Затова не 
е учудващо, че според мнозина именно човешкото тяло 

ще бъде следващата територия на дигитализация.

Как ще стане това? Няколко са посоките, в които човеш-
ките тела ще бъдат променени през следващите няколко 
десетилетия, а биониката и мозъчните импланти са може 
би най-значимите сред тях.

Áèîíèêà

През последните години сме свидетели на истинска ре-
волюция в протезирането – област, в която работят както 
водещи университети от целия свят и изследователското 
звено на Пентагона DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency), така и редица стартиращи фирми. Преди 
около месец 28-годишен пациент получи изкуствена ръка, 
позволяваща му не само да движи прецизно своите нови 
„пръсти“, а и да „чувства“ допир и други физически усеща-
ния с нея. Това е възможно благодарение на иновативна 
технология, свързваща новата ръка направо с мозъка на 
пациента. Проектът е на DARPA и има за цел да позволи 
на хора с липсващи или парализирани крайници да могат 
отново да ги използват пълноценно. Изследователската 
агенция на Пентагона, известна главно със създаването 
на глобалната мрежа Интернет, както и на много от амери-
канските военни роботи и летящи дрони, днес инвестира 
значителни средства в биониката – науката за свързването 
на човешкото тяло с интелигентни изкуствени крайници. По-
вечето нови протези в тази област позволяват на пациенти 

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

12
2

ТЕ
ХН

ОЛ
ОГ

ИИ

н
ра
те 
тран

делие
е учудва

ще бъде с

Как ще с
ките тела щ
десетилети
би най-знач

Áèîíèê

През пос
волюция в 
водещи уни
звено на П
Projects Age
около месе
позволяващ
„пръсти“, а 
ния с нея.
технология
пациента. П
на хора с л
отново да 
агенция на
на глобалн
канските во
значителни
на човешко
вечето нови

à

1111122222
222222

1111122222
222222

ТЕ
ХХН

ООЛЛЛЛ
ОООООГГГ

ИИИИ
ТЕ

ХХН
ООЛЛЛЛ

ОООООГГГ
ИИИИ

СЛЕДВАЩАТА СЛЕДВАЩАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ СА…РЕВОЛЮЦИЯ СА…  
ТЕЛАТА НИТЕЛАТА НИ

12
2

ТЕ
ХН

ОЛ
ОГ

ИИ



12
3

ТЕ
ХН

ОЛ
ОГ

ИИ

да ги движат свободно чрез изпращане на 
мозъчни импулси до нервните им оконча-
ния, но прототипът, представен от DARPA, 
използва изцяло нов подход, комуникирай-
ки направо с мозъка.

Âúíøíà ïàìåò 
êúì ìîçúêà

Ако и вие, гледайки „Матрицата“, сте 
завидяли на героя на Киану Рийвс, който 
научава кунгфу за броени секунти, трябва 
да знаете, че вече се разработва техно-
логия, която може би ще ни позволява да 
научаваме моментално нови неща. Или 
засега поне помага на опитни плъхове да 
правят това. Става въпрос за специален 
чип, разработен от екип учени от Универ-
ситета на Южна Калифорния, който, им-
плантиран в мозъка на плъхове, може да 
увеличава тяхната памет, добавяйки нови 
знания. А по-любопитното е, че наученото 
от опитните плъхове може да си остава за-
писано на чипа, без да има досег с техния 
мозък. „Включете бутона и плъховете вече 
си спомнят. Изключете го и те забравят. 
Експериментите на екипа ни могат да до-
ведат до създаването на устройства, които 
да помогнат на хора, болни от алцхаймер, 
инсулт и други заболявания на мозъка“, по-
сочва д-р. Теодор Бергер, ръководител на 
проекта. Технология с подобно значение 
обаче може далеч да надхвърли медицин-
ските приложения и за добро или за лошо 
да промени начина, по който учим или из-
ползваме различни умения. В по-далечно 
бъдеще тя би могла например да позволи 
на частни компании да предоставят специ-
фични способности под наем, при което по-
требителят да си плаща за тях само докато 
реално му трябват.

Всъщност имплантирането на чипове 
далеч не е новост и днес повече от 400 000 
души по света имат дигитални устройства 

в своите глави, поставени там, за да ле-
куват различни болести. Повечето от тези 
устройства са свързани с определен нерв, 
но все повече хора имат чипове, директно 
комуникиращи с мозъка им. Понякога това 
се прави, за да се лекува паркинсон, друг 
път – за да се възстанови мускулният кон-
трол при парализирани хора.

Ñâúðçâàíå íà ìîçúöè â 
èíôîðìàöèîííà ìðåæà

Откакто са проведени първите експери-
менти с плъхове през 1993 г., технологията 
за свързването на чип с мозъка на гризачи-
те, а впоследствие и на човек, се е развила 
много. Днес обаче учените отиват много 
по-далеч. За първи път преди две години 
изследователски екип от университета Дюк 
успяха да свържат чиповете в мозъците на 
два плъха, позволявайки на животните да 
изпращат директно помежду си виртуални 
съобщения. Днес учените вече могат да 
създават подобна мрежа между четири гри-
зача, а според тях тази нова комуникацион-
на концепция „мозък – мозък“ в бъдеще ще 
може да се приложи и при хората.

А ако това стане, едва ли някой би мо-
гъл да прогнозира какви ще са ефектите 
върху обществото ни. „Свързаните“ в мре-
жа плъхове например са успели много по-
добре да решават заедно определени за-
дачи, което показва, че подобен подход би 
могъл да промени представите ни за ра-
бота в екип и колективното справяне със 
сложни проблеми. Или пък да се използ-
ва за манипулация, контрол на масите и 
други негативни приложения. Вероятно 
подобно на много други нови технологии, 
тази също ще се окаже жертва на незря-
лата човешка природа, показвайки, че 
динамичният ни научен напредък е изпре-
варил осезаемо развитието ни в морално 
– етично отношение.   

ÄÎÁÀÂßÍÅ ÍÀ 
ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ 
ÏÀÌÅÒ ÊÚÌ 
×ÎÂÅØÊÈß ÌÎÇÚÊ, 
ÑÂÚÐÇÂÀÍÅ 
ÍÀ ÌÎÇÚÖÈ 
ÍÀ ÏËÚÕÎÂÅ Â 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀ 
ÌÐÅÆÀ È ÏÐÎÒÅÇÈ, 
ÊÎÈÒÎ ÌÎÃÀÒ 
ÏÚËÍÎÖÅÍÍÎ 
ÄÀ ÇÀÌÅÍßÒ 
×ÎÂÅØÊÈÒÅ 
ÊÐÀÉÍÈÖÈ - ÒÎÂÀ 
ÑÀ ÑÀÌÎ ×ÀÑÒ ÎÒ 
ÎÒÊÐÈÒÈßÒÀ, ÊÎÈÒÎ 
ÎÁÅÙÀÂÀÒ ÄÀ 
ÏÐÎÌÅÍßÒ ÈÇÖßËÎ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÀÒÀ ÍÈ ÇÀ 
×ÎÂÅØÊÎÒÎ ÒßËÎ
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МРЕЖАТА РОДИ НОВО 
ПОКОЛЕНИЕ ЗВЕЗДИ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Знаете ли кой е Феликс Кийлберг? А може 
би го познавате с неговия онлайн прякор 
PewDieDie? Ако все пак не сте го чували, 
не се притеснявайте – не сте единствени-
те. Кийлберг не е известна личност, която 

можете да видите на телевизионния екран. Въ-
преки това само през отминалата година шведски-
ят младеж е спечелил 12 млн. щ. долара от своя 
YouTube канал, в който регулярно пуска клипчета 
с коментари, докато играе различни видеоигри. А 
е само на 25 години. Приходите му са от реклама 
на продукти, които той представя в рамките на ви-
деосъдържанието си, а рекламодателите му пла-
щат, защото неговият YouTube канал се следи от 
милиони фенове.

Кийлберг заема и първото място в създадена-

та неотдавна класация на сп. Forbes за най-добре 
печелещите звезди в YouTube. Списъкът включва 
общо 10 звезди със свои онлайн видеоканали, 
най-малкият от които е привлякъл приходи от 2.5 
млн. щ. долара през последната година. На второ 
място след шведския влогър (от видео блогър) се 
нареждат калифорнийските младежи Йън Хекокс 
и Антъни Падила, които наричат с общото наиме-
нование Smosh и развиват общо пет комедийни 
YouTube канала. През отминалата година тази 
дейност им е донесла общо 8.5 млн. щ. долара. 
Челната тройка се допълва от братята Бени и 
Рафи Файн, чиято серия React videos, включва-
ща заснемането на други хора, гледащи забавни 
клипове, набира все по-голяма популярност. Тех-
ните приходи за миналата година се равняват на 
тези на Smosh. Списъкът включва още цигуларка, 

Феликс Кийлберг 
е най-добре 
печелещата 
звезда на YouTube
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коментатори на последните новини от телевизията, 
обучителка по козметика и облекло, както и готвачка, 
водеща собствено кулинарно предаване в YouTube. 
Класацията на YouTube милионерите е показателна 
за една нова тенденция, която през последните го-
дини 

ïðåîáðàçÿâà ñ 
ïúëíà ñèëà 

поп културата ни. Световно неизвестни хора успяват 
да натрупат огромна популярност (и богатство), без 
да са играли в нито един филм или да са се появя-
вали по телевизията, а единствено благодарение на 
възможностите на социалните мрежи и способността 
им да изграждат собствени онлайн общности. Някои 
от тях с неуспешна кариера в шоубизнеса зад себе 
си, други – натрупали популярност съвсем случайно 
– всички те успяват да станат любимци на голям брой 
хора в мрежата със собствения си стил, чувство за 
хумор или оригинално излъчване. YouTube не е един-
ствената платформа, превърнала се в инкубатор на 
такива онлайн звезди. Twitter, Facebook, Instagram и 
други социални мрежи също имат своите знамени-
тости и общности, изградени около тях. Един такъв 
пример е триото Шей Лий, Лана и Мадисън – три 
млади комедиантки, наричащи себе си SketchShe. 
През последните месеци те успяха да привлекат 1 
300 000 фенове на своята Facebook страница, в коя-
то публикуват предимно изпълнени от тях скечове на 
различни музикални парчета.

Не на всички нови онлайн звезди им липсва ар-
тистичен бекграунд. Бившият американски актьор 
от японски произход Джордж 
Такеи например е сред най-
добре ориентиращите се в но-
вата реалност на шоубизнеса. 
Познат на мнозина от ролята 
си на Хикаро Сулу от Стар 
Трек, актьорът днес е истин-
ска Facebook знаменитост с 
над 9 100 000 последователи 
в социалната мрежа. Според 
мнозина той е и христоматиен 
пример за това, как се става 
онлайн звезда. 

Комбинирайки забавни 
снимки и постинги със сери-
озни каузи и коментари, Та-
кеи успява да държи активни 
своите фенове, печелейки хи-
ляди „лайкове“ (харесвания) и 
също толкова споделяния на 
почти всеки свой постинг. Чес-
то той публикува информация 
в защита на гей общностите 
(самият той е гей) и това също 
играе роля за нарастващата 
му популярност.

Повечето колеги на Джордж Такеи обаче не могат 
да се похвалят с неговата популярност в новите ме-
дийни канали. Световна знаменитост като Леонардо 
ди Каприо например е едва на двадесето място сред 
най-популярните личности в YouTube в класацията 
на Variety, направена сред американските тийней-
джъри. Челната тройка в нея се заема от вече спо-
менатите Smosh, The Fine Bros. и PewDieDie, а най-
добре представилите се традиционни знаменитости 
Пол Уокър, Дженифър Лоурънс и Кейти Пери заемат 
съответно шесто, седмо и девето място. Вин Дизел 
е едва тринадесети, а Джони Деп – непосредствено 
след него.

Изводите са очевидни – новите интернет плат-
форми за онлайн видео хостинг и социални мре-
жи променят шоубизнеса по същия начин, по 
който Uber прави това с таксиметровите услуги, 
а AirBNB – с хотелиерския бизнес. Нови играчи 
и нови звезди е имало винаги, откакто съществу-
ват телевизията и киното. Това, което наистина се 
променя обаче, е лесният достъп до славата (и 
парите, идващи с нея) на всеки креативен обик-
новен човек, който реши да опита късмета си. Ако 
десетилетия наред, за да пробиеш в киното или в 
телевизионните предавания е трябвало с дни да 
чакаш пред офиса на някоя продуцентска компа-
ния или да носиш кафета в апаратната на някоя 
телевизия, то днес всичко, което ти трябва, е лап-
топ с камера, упоритост и креативни идеи, а ос-
таналото ще го свършат онлайн платформи като 
YouTube и Facebook. За шоу индустрията това 
на практика означава по-малко възможности за 
контрол на процесите, но за по-предприемчиви-
те млади артисти често означава по-бърза писта 
към известността.   

Джордж Такеи 
с тениска с 
надпис „Хубаво 
е да си Такеи”

YOUTUBE, FACEBOOK È INSTAGRAM ÑÚÇÄÀÄÎÕÀ ÍÎÂ ÒÈÏ 
ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ, ÊÎÈÒÎ ÍßÌÀ ÄÀ ÎÒÊÐÈÅÒÅ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÈß ÅÊÐÀÍ 

ÈËÈ Â ÊÈÍÎÏÐÎÄÓÊÖÈÈÒÅ, ÍÎ ÈÌÀÒ ÌÈËÈÎÍÈ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ È 
ÏÅ×ÅËßÒ ÍÅ ÏÎ-ÌÀËÊÎ ÎÒ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÈÒÅ ÂÎÄÅÙÈ È ÀÐÒÈÑÒÈ
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НАСТОЛНИТЕ ИГРИ
ГЕЙМИНГ МАНИЯ ИЛИ 
БИЗНЕС ЗА МИЛИОНИ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Как се правят милиони от котенца, взривове и лазер-
ни лъчи? Ако този въпрос ви се струва налудничав, 
едва ли сте единствените. Той обаче има своя съв-
сем резонен отговор. Запознайте се с „Exploding 
Kittens“ - една доста провокативна и спорна игра с 

карти, на които са изобразени малки котета, изпадащи във 
взривоопасни ситуации. По-любопитното е, че неотдавна тя 
събра 8.8 млн. щ. долара в сайта за споделено финанси-
ране (crowdfunding) Kickstarter, с което се нареди на трето 
място сред проектите, привлекли най-големи суми в този 
портал за всички времена. За незапознатите – Kickstarter и 
други подобни уебсайтове позволяват на стотици или хиля-
ди хора да финансират с малки суми предпочитан от тях 
социален или предприемачески проект, при което той може 

да събере хиляди и в някои случаи – дори милиони долари, 
обезпечавайки своята реализация.

Конкретно екипът на „Exploding Kittens“ си беше поста-
вил финансова цел от едва 10 000 щ. долара в началото на 
своята 30-дневна кампания, но тази цел е постигната още 
през първия ден, след което привличането на средства про-
дължава с пълна сила. В крайна сметка общо 219 382 дари-
тели са осигурили впечатляващата за игра с карти сума от 
8.8 млн. щ. долара, която е сравнима примерно с проекта за 
нова производствена мощност в едно средно голямо пред-
приятие. Единствените кампании, набрали повече средства 
в историята на Kickstarter, са тези за охладителя за напитки 
Coolest и популярния „умен“ часовник Pebble, които са успе-
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Сли да привлекат съответно 13.3 млн. щ. д. и 10.3 млн. щ. до-
лара. По брой на дарители обаче „Exploding Kittens“ заема 
първото място, подобрявайки предишния рекорд от 105 857 
дарители за проекта Reading Rainbow, насочен към обуче-
ние на деца. Новата игра с карти е създадена от бившия 
шеф на подразделението Xbox на Microsoft – Елън Лий, 
съвместно с основателите на сайта за онлайн комикси The 
Oatmeal Шейн Смол и Матю Инман. Това до известна сте-
пен им дава предимството на вече създадената общност 
от фенове около портала, както и мениджърските умения 
на Лий. Това обаче далеч не са всички фактори, повлияли 
на успеха на играта в Kickstarter. На практика „Exploding 
Kittens“ е само

íàé-âèäèìèÿò ïðèìåð 
çà åäíà òåíäåíöèÿ

която завладява света на развлеченията през последните 
години – възходът на настолните игри. Понятие, което обе-
динява разнообразни игри с карти, с миниатюрни фигурки, 
зарчета или други методи. Този тип забавления, разбира 
се, далеч не е нов и има богата история в лицето на шах-
мата, таблата, различните игри с карти, а в по-нови време-
на – и популярното заглавие „Монополи“. Новост обаче са 
начинът, по който той се развива през последните няколко 
години, скоростта, с която възникват нови гейм проекти, 
тяхното преплитане с поп културата и бързото им превръ-
щане във франчайзи. Тенденция, която принуди дори ня-

кои от най-големите студия за разработка на видеоигри да 
се обърнат към този сегмент, пускайки на пазара собствени 
заглавия.

Достатъчно е да направим една кратка обиколка из кам-
паниите в Kickstarter, за да си дадем сметка, че много го-
лям процент от успешните сред тях са именно за настолни 
игри. При това – някои от тях привличат осезаемо повече 
средства от обявената цел на кампанията. Проектът „DCC 
RPG 4th Printing“ на студиото Goodman Games например 
е целял набирането на 15 000 щ. д., но в края на кампа-
нията достига многократно по-голямата сума от 140 000 
щ. долара. Фентъзи играта „Draconis Invasion: The Dark 
Fantasy Deck-Building Game“ пък е събрала 35 000 щ. д., 
при търсени 7000 щ. д. и кампанията все още е в ход. Друг 
проект - „Arcadia Quest: Inferno“ на фирма CoolMiniOrNot, от 
своя страна има привлечени 544 000 щ. долара, при целева 
сума от 100 000 щ. долара. Играта „Dropfl eet Commander“ 
от своя страна е набрала 364 000 паунда при търсени 40 
000 паунда, развивайки оригинален нов сюжет в сферата 
на изследването на Космоса. Космически битки, дракони и 
магии, японски аниме сюжети или нинджи – жанрът на на-
столните игри вече експлоатира всички 

èçâåñòíè ñþæåòè 
îò ïîï êóëòóðàòà

Не липсва дори проект, посветен на религиозния мотив 
за четирите конника на Апокалипсиса, който също вече е 

ÂÑÅ ÏÎÂÅ×Å ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÈ 
ÑÒÓÄÈß ÍÀÁÈÐÀÒ ÑÒÎÒÈÖÈ 
ÕÈËßÄÈ ÄÎËÀÐÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍÅ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÇÀ ÑÂÎÈ ÍÀÑÒÎËÍÈ 
ÇÀÃËÀÂÈß È ÂÅ×Å ÄÎÐÈ 
ÃÈÃÀÍÒÈÒÅ Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀÒÀ ÍÀ 
ÂÈÄÅÎÈÃÐÈ ÏÎÃËÅÆÄÀÒ ÊÚÌ 
ÍÎÂÈß ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÅÍ ÑÅÃÌÅÍÒ

Играта „Dropfl eet Commander“ развива 
оригинален нов сюжет в сферата на 

изследването на Космоса
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удвоил целевата сума от 12 000 щ. долара.

Сайтовете за споделено финансиране са страхотна 
среда за този развлекателен жанр, тъй като позволяват на 
наистина малки фирми или независими екипи да старти-
рат нов проект и да обезпечат бизнеса си със значителни 
средства. Броят на успешните проекти за настолни игри в 
Kickstarter е толкова голям, че се създава илюзията, че все-
ки може да измисли интересна игра с карти или пластма-
сови фигурки, която да му гарантира няколкостотин хиляди 
долара. Това, разбира се, не е така и всъщност във всеки 
от добрите примери е вложена много креативност и усилия. 
Все пак повечето проекти, които са привлекли финансира-
не, имат и някои сходни черти, които биха могли да дадат 
отговор на въпроса:

Êàêâà å ðåöåïòàòà çà 
óñïåõ â òîçè áðàíø?

Обикновено те се открояват с добре развит сюжет и лес-
ни за научаване правила на игра. Голямо внимание е от-
делено и на хумора. Проектите, които се финансират през 
crowdfunding сайтове, залагат и на много добър арт, който 
често отива далеч отвъд самите изображения на картите 
или фигурките и включва също запомняща се музика и ви-
део трейлър. Това се налага, тъй като кампаниите в сайтове 
като Kickstarter или Indiegogo обикновено са за финансира-
не на продукти, които все още не съществуват и създава-
нето на възможно най-доброто първо впечатление е от го-
лямо значение. Повечето игри, които стават популярни, са 
насочени или към определена младежки субкултура, или са 
подходящи за игра от цялото семейство.

Интересът на гейм индустрията към бързо развиващия 
се сектор на настолните забавления също нараства. Голе-

мите разработчици на видеоигри обикновено пускат на па-
зара многомилионни проекти като космическата стратегия 
StarCraft, екшъна Call Of Duty или състезателния симулатор 
GTA. Въпреки че печалбите от тези проекти отдавна над-
минават тези от големите филмови продукции, гейм разра-
ботчиците имат един страх – че ще пропуснат някоя важна 
нова тенденция, която през следващите години може да ги 
остави „извън играта“.

Това е причината, поради която многомилиардни компа-
нии като Electronic Arts и Activision Blizzard напоследък ин-
вестират активно в разработката на мобилни игри или таки-
ва за Facebook. И именно по същата причина те вече влагат 
средства в създаването на настолни игри. Първите такива 
примери бяха по сюжети от популярни компютърни заглавия 
като Doom или StarCraft. Все повече разработчици на виде-
оигри обаче пускат и пълноценни нови настолни заглавия, 
а хитът сред тях безспорно е картовата игра Hearthstone на 
Blizzard, която вече печели не по-малко почитатели от по-
пулярните компютърни заглавия на компанията. Показател-
но в това отношение е, че наградният фонд на турнири по 
Hearthstone вече достига десетки хиляди долари, а в общ-
ността се оформят и професионални отбори по тази игра, 
както и първите звезди сред състезателите. В началото на 
декември в Националния изложбен център в Бирмингам 
например ще се проведе международен турнир с награден 
фонд от 30 000 щ. долара, за който се очаква да дойдат в 
Англия играчи от различни точки на света.

Постепенното превръщане на настолните игри в пълно-
ценни състезания показва, че дори новото за мнозина поня-
тие „електронни спортове“ скоро може да се окаже остаряло 
и представата ни за това, какво е спорт, ще се променя все 
по-динамично под влияние на поп културата. А добрите стари 
настолни игри, които съществуват от хилядолетия, много скоро 
могат да се окажат многомилионен развлекателен бизнес.

Exploding Kittens набра над 
8 млн. долара финансиране



Ñïèñàíèå “Èêîíîìèêà” âå÷å ñå ïðîäàâà è îíëàéí. Àêòóàëíèÿò áðîé ìîæå äà áúäå êóïåí îò ìîáèëíîòî ïðè-
ëîæåíèå Budka è âñåêè ìîæå äà ãî ïðî÷åòå ïðåç ñâîÿ ñìàðòôîí, òàáëåò èëè êîìïþòúð. Öåíàòà íà ñïèñàíèåòî 
å ïî-íèñêà îò êîðè÷íàòà - 4,50 ëåâà.

Ñúòðóäíè÷åñòâîòî íè ñ íàøèòå ïàðòíüîðè îò Òåðàêîì/Allterco ùå ïîçâîëè íà ìíîãî íàøè ÷èòàòåëè îò ÷óæáè-
íà äîñòúï äî àêòóàëíèÿ áðîé.

Âñåêè ïîòðåáèòåë ñúñ ñìàðòôîí ïúðâî òðÿáâà äà ñâàëè ìîáèëíàòà ïëàòôîðìà Budka, êîÿòî ñå ðàçïðîñ-
òðàíÿâà â Google Play Store êàòî àïëèêàöèÿ çà Android óñòðîéñòâà. Ñâàëÿíåòî å áåçïëàòíî. Ìîáèëåí ïàâèëèîí 
Budka ïðåäñòàâëÿâà ïðèëîæåíèå, â êîåòî ïîòðåáèòåëèòå ìîãàò äà íàìåðÿò âñè÷êè áúëãàðñêè ñïèñàíèÿ íà åäíî 
ìÿñòî - ñ îïöèè çà àáîíàìåíò è åäèíè÷íà ïîêóïêà. 

Î÷àêâàìå ñêîðî ñïèñàíèå “Èêîíîìèêà” äà ìîæå äà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà è çà ïîòðåáèòåëè ñ iOS, êàêòî è 
ïðåç ïëàòôîðìè íà ìîáèëíè îïåðàòîðè â ñòðàíàòà.
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ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ
ЕФЕКТИВНО ЛИ Е 
БЪДЕЩЕТО ДНЕС

Nissan e-NV200 Ford Focus
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Че бъдещето е на електромоби-
лите вече са съгласни всички. 
Главните проблеми, които въз-
препятстват широкото им раз-
пространение обаче, са ограни-

ченият пробег с едно зареждане, липсата 
на широка инфраструктура за зареждане, 
дългото време за презареждане и висока-
та им цена. В по-умните държави се пред-
лагат стимули за купувачите на подобни 
мепесета – държавна парична субсидия, 
безплатно паркиране в централните зони 
на градовете, право на движение по бус-
лентата.

Бърз поглед към пазара сочи, че на 
практика предлаганите модели в Евро-
па са осем - BMW i3, Ford Focus Electric, 
Kia Soul Electric, Nissan Leaf, Nissan e-NV 
200, Renault Zoe, Volkswagen e-Up! и 
Volkswagen e-Golf. Два от тези модели мо-
гат да се закупят и у нас – Renault Zoe и 
KIA Soul.

Колеги от испанския сайт Coches.net са 
направили тестдрайв – каране по марш-
рут при еднакви за всичките електромоби-
ли условия, включващ различни отсечки 
от магистралата до града. На градската 
част са понаблегнали повечко, защото тя 
е най-широко разпространената за този 
тип превозни средства. По този начин те 
реално са влезли в кожата на някой соб-
ственик, изминаващ ежедневно 60-ина ки-
лометра, от които 30 градско с включени 
климатик, радио и в нормален режим на 
работа, плюс още известно мотаене за от-
криване на зарядна станция, където да се 
презареди за около 2 часа.

След това е последвал втори етап от 
150 км, преодолян от всички и завършил 
на писта, където е карано до напълно из-
черпване на заряда в батериите и спиране 
на машините.

àâòîð: Èëÿ Ñåëèêòàð, 
àãåíöèÿ “Àâòîïðåñ 2001”

Ето и резултатите на испанците:
BMW i3 160 км
Volkswagen e-Up ! 160 км
Ford Focus 162 км
Nissan e-NV200 167 км
Volkswagen e-Golf 190 км
Nissan Leaf 199 км
Kia Soul 200 км
Renault Zoe 210 кмNissan Leaf
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Тестът показва и още нещо – коя кола как пре-
дупреждава за отстатъка на енергия. При Kia Soul 
започва да се сигнализира, когато капацитетът на 
батериите пада до 35% и продължава да сигна-
лизира – първо при 30%, след това на всеки 2% 
до 20%, а по-нататък на всеки 1%. Електрониката 
предлага възможност за отвеждане до най-близко-
то място за зареждане и информира дали може да 
се стигне до него. Когато батериите ще паднат под 
5% заряд, спира показването на капацитета и се 
появява една малка костенурка в кръг, която образ-
но казва всичко.

При автомобилите на Nissan се появява преду-
преждение, когато остава ток за 15 км и след това 
на всеки 2 минути. Когато остават само 5 км, се по-
явява костенурката и превозното средство не пре-
вишава скорост от 35 километра в час. Моделите 
на Volkswagen действат по подобен начин - преду-
преждават първо на 30 км и предлагат опция да ви 
отведат до най-близкото място за зареждане, след 
това на 15, на 10 и на 5 км.

При Zoe предупреждението възниква, когато ос-
тават само 15 км и осветлението на арматурното 
табло се променя в оранжев цвят. При 8 км става 
червено, а при 5 се появява костенурката и се огра-
ничава потенциалът на двигателя. И BMW i3 има 
подобен протокол – предупреждава, когато остават 
20 км, на 10 екранът става оранжев, на 5 стрелката 
Power слиза надолу, а мощността спада драстично.

Ford Focus обявява, че батерията е празна, ко-
гато остават 15 км и продължава с това съобщение 
до края. След достигане на индикатора до нулата, 
може да се минат още 4-5 километра допълнител-
но, без да се намалява мощността, но автомобилът 
след това изведнъж спира.

Няколко месеца тестове бяха нужни на Yellow Taxi да из-
пробват KIA Soul EV за редовно такси в София, след което 
стана ясно, че има бизнес смисъл и отскоро електрическото 
такси е вече официално част от автопарка на компанията и 
всеки клиент може да си го поръчва или случайно да го хване.

Ползването на електрическо такси, освен удобно за клиен-
тите, е полезно и за развитието на столицата. „Изследвани-
ята показват, че движението с електромобил е с деветдесет 
и седем процента по-чисто от нормалните автомобили. Едно 
електрическо такси произвежда нулеви CO2 емисии. Така можем 
да дишаме много по-добре. Този факт е особено важен за голе-
мите градове като София, в които смогът от въглеводороди и 
азотни окиси в съчетание обилно замърсяват въздуха. Мечтая 
си един ден по улиците да виждаме само такива таксита и де-
цата ни да дишат по-чист въздух“ - сподели Калин Кокошаров, 
изпълнителен директор на Yellow Taxi. - „Освен това всички соб-
ственици на електрически превозни средства са добре дошли 
да заредят безплатно своите електромобили в нашия офис на 
ул. „Н. Габровски №1“ -  допълва Кокошаров.   

ÈÌÀÌÅ È ÁÃ ÏÈÎÍÅÐ 
ÅËÒÀÊÑÈÒÎ ÍÀ 
YELLOW TAXI ÒÐÚÃÍÀ 
ÎÔÈÖÈÀËÍÎ

BMW i3

KIA Soul EV
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Осемте превозни средства са:
BMW i3 - 170 к.с, 150 км/ч, 1270 кг, 29.000 €, Ford Focus 

Electric - 145 к.с., 137 км/ч, 1700 kg, 33.490 €, Kia Soul Electric  
- 111 к.с., 145 км/ч, 1565 кг, 23.306 €, Nissan Leaf - 110 к.с., 
144 км/ч, 1587 кг, 29.600 €, Nissan e-NV 200 - 110 к.с., 120 
км/ч, 1641 kg, 30.688 €, Renault Zoe - 88 к.с. 135 км/ч, 1543 кг, 
16.550 €, Volkswagen e-Up! - 82 к.с. 130 км/ч, 1214 kg, 20.390 
€ и Volkswagen e-Golf - 116 к.с., 140 км/ч, 1585 кг, 29.000 €.

В цената на автомобилите не е включена държавната 
помощ Plan Movele. Тази програма за настоящата година е 
с размер от 7 милиона евро и фактически осигурява помощ 
от 5500 евро за кола, изминаваща повече от 90 км на елек-
трически режим. Максималната цена на модела, който ползва 
държавната помощ, обаче не може да надхвърля 40 000 евро, а 
средствата не могат да бъдат съвместими с други програми 
за държавно стимулиране.

Финансова подкрепа се дава както при придобиването, 
така и при операции по финансиране чрез финансов лизинг 
или отдаване под наем на лизинг (оперативен лизинг) на 
нови електрически превозни средства с първа регистра-
ция в Испания, чиято задвижваща енергия е получена при 
изцяло или частично зареждане на батериите им от елек-
трическата мрежа.

У нас в момента могат да се закупят два електромоби-
ла – Renault Zoe и KIA Soul.

Френската машина Renault Zoe има две нива на оборуд-
ване – Life и Zen, като цените са 57 990 и 59 990 лв. с ДДС. 
Автомобилът има всичко, което предлага един съвременен 
модел – ABS, AFU електронна система за подпомагане при 
екстремно спиране/, ESP, ASR, система за потегляне на 
наклон, пълен комплект предпазни въздушни възглавници, 
автоматично активиране на стоп-светлините при внезап-
но спиране или удар, дневни LED светлини, закрепване на 
детска седалка ISOFIX, автоматичен климатик, елрегули-
руеми отопляеми огледала, R-linkаудио-навигационна сис-
тема с вгаден 7-инчов сензорен дисплей с карта на Бълга-
рия, блутут, радио MP3, USB&AUX с управление от волана, 
круиз контрол, безключов достъп, кабел за зареждане 16А 

за свързване с wall-box или със зарядна станция тип Mode3. 
Джантите са стоманени, 15 цола, налице е ремонтен ком-
плект за спукана гума.

При корейската машина KIA Soul предложението засега е 
само за оперативен лизинг - 711,32 евро на месец при след-
ните условия: месечната вноска е калкулирана за период от 
48 месеца и общ пробег от 80 000 км, плаща се такса за над-
вишаващ допълнителен пробег на километър от 0.07 евро. 
Месечната вноска включва: регистрация; данък МПС; годи-
шен технически преглед; гражданска отговорност; застра-
ховка на местата в автомобила и пълно автокаско. Прави се 
и гаранционен депозит в размер на 3 месечни вноски с ДДС и 
еднократна административна такса в размер на 150,00 евро 
без ДДС. Цените са само в евро и без ДДС.

ÊÀÊÂÎ ÏÐÅÄËÀÃÀ 
ÏÀÇÀÐÚÒ Ó ÍÀÑ?

ÌÀËÊÀ ÑÏÐÀÂÊÀ ÇÀ ÌÎÙÍÎÑÒÒÀ, 
ÌÀÊÑÈÌÀËÍÀÒÀ ÑÊÎÐÎÑÒ, ÒÅÃËÎÒÎ È ÖÅÍÀÒÀ 
Â ÈÑÏÀÍÈß ÍÀ ÈÇÏÈÒÀÍÈÒÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ  

Renault Zoe KIA Soul

VW e-Up!

VW e-Golf



BRIDAL FASHION
îôèöèàëåí ïðåäñòàâèòåë çà Áúëãàðèÿ íà:

PRONOVIAS, ENZOANI, BADGLEY&MISCHKA, SHERRI HILL, ROCCOBAROCCO

www.bridalfashion.bg
Ñîôèÿ, áóë. "×åðíè âðúõ" 100, Paradise center, åòàæ 3
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Увлечени в динамиката на еже-
дневието и пътувайки все пове-
че, все по-често имаме нужда от 
презареждане. Колите ни с гори-
во, а ние – с енергия и приятна 

емоция. Подобна възможност ни предос-
тавя новата концепция за обслужване 
на клиенти на „Лукойл България“. Освен 
качествени горива, компанията предлага 
високо ниво на обслужване, възможност 
за отдих в бензиностанциите си и атрак-
тивни промоционални игри с празнично 
настроение. Преди броени дни веригата 
„Лукойл“ стартира своята коледно-ново-
годишна игра под надслов „Зареди праз-

ниците с топлина!“, която ще продължи 
до края на януари. Тя е с общ награден 
фонд от 100 000 лева във вид на карти 
за гориво, които ще се разиграват всеки 
понеделник чрез томбола в продължение 
на десет седмици. 

„Идеята ни е да променим представа-
та за нашия бизнес. „Лукойл“ не е само 
нефтена компания. Освен качествените 
горива, предлагаме на клиентите ни ху-
баво италианско кафе, топла и вкусна 
храна и високо ниво на обслужване, за да 
си тръгват от нас заредени не само с го-
риво, но и с добро настроение“, обяснява 

“ËÓÊÎÉË 
ÁÚËÃÀÐÈß” Ñ 
ÈÇÖßËÎ ÍÎÂÀ 
ÊÎÍÖÅÏÖÈß Â 
ÎÁÑËÓÆÂÀÍÅÒÎ 
ÍÀ ÊËÈÅÍÒÈ È 
Ñ ÀÒÐÀÊÒÈÂÍÈ 
ÏÐÀÇÍÈ×ÍÈ 
ÏÐÎÌÎÖÈÈ

ЗАРЕЖДАМЕ КОЛИТЕ С ГОРИВО, 
А ВОДАЧИТЕ - С НАСТРОЕНИЕ
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Дмитрий Флоринский, директор Продажби на дребно в „Лу-
койл България“. 

Тази есен веригата представи на Автосалон София 2015 
новата си концепция и съвместната си инициатива с вносите-
ля и дистрибутор на италианското кафе Baristo – „Енко Вен-
динг“. 

Партньорството между двете компании датира от повече 
от 10 години и е особено интензивно през последните 2. На 
всяка бензиностанция „Лукойл“ Baristo инсталира професио-
нална барова кафе-машина от най-висок клас и води специ-
ално обучение по приготвяне на кафе-напитки, за да могат 
клиентите да получат едно незабравимо кафе-изживяване. 

„Залагаме на високи стандарти на обслужване. Baristo 
провежда своето обучение за приготвяне на качествено и 
ароматно кафе, а „Лукойл България“ обучава в перфектно 
обслужване“, посочва Флоринский.   

„Лукойл“ се стреми да осигури едно по-пълно обслужване 
на клиента не само от гледна точка на горивата, но и от тази 
на услугите, едно цялостно посрещане. Тя разработва нов 
дизайн на бензиностанциите си, подобрява тяхната инфра-
структура и въвежда все повече удобства. Сред тях са по-
големите площи за паркиране, специално обособените зони 
за отдих с повече комфорт и за възрастните, и за по-малките, 
както и санитарните помещения, в които е отделено особено 
внимание за хората със специални нужди и майките с деца. 
Новият дизайн е вече реализиран на 24 обекта „Лукойл“, раз-
положени на основните български автомагистрали, а през 
2016 г. ще се разшири на още 20 обекта. Във всички бензи-
ностанции на компанията у нас се оформят зони за отдих.       

Компанията упражнява стриктен контрол върху качест-
вото на услугата чрез практиката „таен клиент“, която га-
рантира стандарта на обслужване.   

LUKOIL LUBRICANTS - 
Ìóñòàíãúò íà ïàçàðà 
íà ìîòîðíè ìàñëà

Lukoil Lubricants е базирана в Румъния, има и 
още две фабрики във Финландия и Австрия. С но-
вия си продукт Lukoil Genesis компанията опреде-
лено набира сила и се нарежда след най-големите 
на пазара. 

Това е моторно масло от последно поколение с из-
ключително високи характеристики. Предлага се в две 
разновидности – 5W-30 и 5W-40 и отговаря на най-ви-
соките екологични изисквания. Двете масла са синте-
тични и са пригодени за целогодишна употреба. Под-
ходящи са за бензинови и дизелови двигатели, както 
и такива с газова уредба. Съответстват и на по-мощни 
двигатели, снабдени с турбокомпресори, включително 
такива от последно поколение. Притежават редица 
специфики, които ги превръщат в един наистина ви-
сококачествен продукт. Именно затова са одобрени от 
някои от най-големите автопроизводители.

Lukoil Lubricants е в топ 10 на производителите на 
моторни масла в света, в бъдеще планира да влезе в 
топ 5. Продуктите й се предлагат на пазара във всич-
ки балкански държави, а вече пробиват и в западно-
европейските – Германия, Австрия, Италия и др. „С 
продуктите Lukoil Genesis планираме да изпреварим 
основните ни конкуренти и да увеличим с поне 5% па-
зарния ни дял“, казва Александър Флореа, мениджър 
по износа на Lukoil Lubricants.

България е сред топ пазарите на компанията. Па-
зарният й дял у нас е 11%, а с новите продукти ще 
бъде конкурентоспособна и в нов, по-висок сегмент от 
пазара.   Залагаме на високи стандарти на обслужване, казва 

Дмитрий Флоринский

Александър Флореа
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Г-н Арпаджъ, какви са бизнес пла-
новете на Turkish Airlines Бълга-
рия за следващата година?

- От 1984 г. насам изпълняваме 
полети между Истанбул и София, а 

от 2014 г. – между Истанбул и Варна. Осъ-
ществяваме по два полета дневно между 
Истанбул и София и един полет дневно меж-
ду Истанбул и Варна. 

Планираме от 28 декември 2015 г. да до-
бавим още 4 нови полета до София, с което 
техния брой ше нарасне до 18 полета сед-
мично. Освен това и през летния  сезон на 
2016 година планираме полетите ни до Ва-
рна да бъдат 11, както беше и през 2015 г. По 
този начин целим да предложим възможност 
за по-удобни връзки на нашите пътници и за 
по-комфортно пътуване.  

- Какви са бъдещите инвестиционни 
планове и проекти на компанията в гло-
бален мащаб?

- Като въздухоплавателна компания, коя-
то към настоящия момент осъществява по-
лети до най-голям брой държави в световен 
мащаб, Турските авиолинии, със своя нара-
стващ  въздушен флот и с местоположение-
то си в Истанбул, който се явява център на 
световния въздушен трафик, е една уникал-
на локация, която благодарение на своето 
богато културно наследство има за цел да 
покаже едно ново измерение на опита в об-
ластта на въздушния транспорт. 

Мотото на нашата марка е „Widen Your 
World“ (Разширете своя свят), разработва-
ме нови приложения, които да предоставят 
на нашите гости приятни изненади на всеки 

един етап от пътуването, които при срещата 
със световните новости и различия на първо 
място трябва да се почувстват специални и 
ценени. 

- Кои дестинации са най-популярни 
сред българските клиенти?

- С увеличаващия се брой на нашите по-
лети от София, с широката ни мрежа,  състо-
яща се от 280 дестинации до 111 държави, 
с предлаганите от нас привлекателни връзки 
за прехвърляне на полета, с подходящите 
цени и качеството на нашето обслужване, в 
последните 5 години сме били удостоявани с 
награда за най-добра самолетна компания в 
Европа. Въпреки факта, че предпочитанията 
на българските ни пътници носят много спе-
цифичен характер, мога да кажа, че  имаме 
увеличаване броя на пътуванията, които из-
вършваме на 5-те континента.    

- Успешна ли беше 2015 г.  за Turkish 
Airlines?

- Компанията ни е постигнала увеличение 
на капацитета си с 12.6 % през деветмесеч-
ния период на 2015 година в сравнение със 
същия период от предходната година, осъ-
ществени са 341 хил. полета, при които са 
превозени 46,5 млн. пътници. Въпреки кон-
куренцията на световния пазар в сектора, 
политическата и икономическа нестабил-
ност в съседните региони,  колебанията на 
валутните курсове, които директно засягат 
сектора, продължават успешно да  показват 
добри резултати. Между България и Турция 
съществуват традиционни добросъседски 
отношения, от които понастоящем естестве-
на част и основен техен двигател е въздуш-
ният транспорт между двете държави.   

àâòîð: Èâàéëà Ðàäåíêîâà

Áèëÿë Àðïàäæú 
å èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà Turkish 
Airlines îò ñåïòåì-
âðè 2015 ã. Çàâúð-
øèë å Ìàøèííî 
èíæåíåðñòâî â  Koç 
University, Èñòàíáóë 
è ìàãèñòðàòóðà ïî 
áèçíåñ àäìèíèñ-
òàöèÿ â Óíèâåðñè-
òåòà â Bahcesehir 
University, Èñòàíá-
óë. Ðàáîòèë å êàòî 
ïðîäóêòîâ ìåíè-
äæúð â Datagatå, 
âå÷å íàä 5 ãîäèíè 
ðàáîòè çà Turkish 
Airlines.

УВЕЛИЧАВАМЕ 
ПОЛЕТИТЕ 
СОФИЯ-
ИСТАНБУЛ

Áèëÿë Àðïàäæú:
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ÈÍÆ. ÑÒÎßÍ ÑÒÎßÍÎÂ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÍÀ 
ÏÎÄÅËÅÍÈÅ “ÅËÅÊÒÐÎÐÀÇÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ” 
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нж. Стоянов, месеците октомври и ноември са 
време на подготовка за предстоящата зима. 
Какви дейности извърши поделение „Електро-
разпределение“ за посрещане на зимните месе-
ци?

- Планирането на дейностите по подготовка на съоръже-
нията на поделение „Електроразпределение“ бе въз основа 
на извършвания анализ на причините за повреди по съоръ-
женията на подсистема „Енергия“, калкулиращи най-голяма 
вероятност за времезакъснение на влакове. 

Вследствие на направените анализи се констатира, че ос-
новните повреди са причинени от паднали дървета и клони 
върху контактната мрежа; скъсани порцеланови изолатора; 
скъсани носещи въжета; остарели, морално и физически 
амортизирани релсови самоходни специализирани машини.

През настоящата година са подменени 1263 порцеланови 
изолатори с полимерни; сменено е 27 574 м носещо въже в 
проблемни жп участъци; подменен е 15 536 м контактен про-
водник и периодично се почистват храсти и дървета. 

В периода 01 октомври - 30 ноември 2015 г. се извърши 
„сезонно обслужване“ на всички релсови самоходни специа-
лизирани машини. Разпоредено е да се включат и останат под 
напрежение трансформаторите, които захранват отоплители-
те на стрелките в гарите, където има монтирани такива. 

- Какво можем да кажем за състоянието на контактната 
мрежа на компанията и намаляват ли авариите по жп мре-
жата, свързани с нейни повреди?   

- Бих искал първо да подчертая, че контактната мрежа е 
едно от най-важните съоръжения от железопътната инфра-
структура, която е свързана с влаковото движение. За тази 
година сме заложили около 2 млн. лева за подобрения по кон-
тактната мрежа. От 2007 г. създадохме една точна статистика 
и си поставихме цели, които при изпълнението им да доведат 
до намаляване закъсненията на влаковете, причинени от про-
блеми в контактната мрежа. Въз основа на тази статистика се 
изгражда инвестиционната програма на поделението и след 
нейното изпълнение всяка година броят на повредите и на за-
късненията на влаковете намалява.

В нашата инвестиционна програма за намаляване на ава-
риите по контактната мрежа през 2015 г. се извършва подмяна 
на контактен проводник: в гара Зверино – 4 коловоз; междуга-

рията Зверино – Мездра юг (път 1), Долно Камарци – Мирко-
во, Кракра – Батановци, Дамяница – Генерал Тодоров, Страл-
джа – Зимница, Стралджа – Церковски и Плевен – Пордим.

С изключение на междугарието Стралджа – Церковски, 
към момента подмяната на контактния проводник в посоче-
ните участъци е завършила. Можем да обобщим, че са под-
менени близо  е 13 600 м  контактен проводник, на стойност 
около 1 005 000 лева. 

Друг проблем, който имаме, е свързан с физическото и мо-
ралното остаряване на носещите въжета на контактния про-
водник. В тази връзка планираме да усилим инвестициите за 
тяхната подмяна, която да се изпълнява от тази година, като е 
предвидена смяната на близо 35 км такива елементи. Вложе-
ните инвестиции възлизат на около 900 000 лева. 

Към момента е приключила подмяната на носещо въже в 
гара Бов, гара Елисейна, междугарията Кунино – Червен бряг, 
Владая – Драгичево и Янтра – Горна Оряховица.

В момента се подменя носещо въже в междугарията Ку-
рило – Реброво (път 2), Руска бяла – Враца (път 2), Тулово 
– Дъбово (път 1),  Тулово – Дъбово (път 2) и Бяла – Полски 
Тръмбеш. Изпълнени са над 75% от предвидените дейности 
по подмяна на контактен проводник и носещо въже, като до 
края на годината ще бъдат изпълнени и останалите.

- На какъв етап е рехабилитацията на тяговите под-
станции, които също са важни енергийни съоръжения?

- Подстанциите се модернизират в две насоки. Едната е по 
проектите по ОП „Транспорт 2007-2013“. Другата е със сред-
ства от капиталовия трансфер, ще направим модернизация 
на три тягови подстанции - в Мездра, Бов и Завет. За ремонта 
им са предвидени около 10 млн. лева. 

Предвидили сме модернизацията, рехабилитацията и из-
граждането на система за телеуправление и сигнализация 
SCADA на тягови подстанции Мездра и Завет да приключи до 
края на тази година. Срокът за завършване на тягова подстан-
ция Бов е предвиден за следващата година. 

След осъвременяването им в станциите ще бъде интегри-
рана системата SCADA. Това ще ни даде по-добър операти-
вен контрол и управление на енергомрежата, както и ще се 
осигури по-качествено електроснабдяване. 
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ВИНО F2F 
В ЗИМНИТЕ НОЩИ

В ерата на дигиталните комуника-
ции все по-често забравяме за 
приятните разговори, които мо-
жем да водим лице в лице с хо-
рата около нас. Поводите може 

да са много – бизнес среща, приятелска 
сбирка, романтична вечеря. Виното, кое-
то може да подсили тези моменти и да 
накара сетивата ни да ликуват, обаче е 
само едно – F2F. 

Виненият бранд F2F означава 
именно комуникация - Face-to-
Face, или „лице в лице“, среща с 
привкус на откровеност и искре-
ност. Това е най-ефективната ко-
муникация между хората, каквото 
е скритото послание на това изис-
кано вино, което можем да открием 
само в ресторантите. Във винените 
листи на изтънчените и приятни 
кътчета за похапване то е предста-
вено в три варианта – две червени 
и едно бяло. 

F2F Dornfelder е вино от немски 
сорт грозде, уникален за българ-
ския пазар, което го прави и тотал-
ния ни фаворит! Това е винената 
илюстрация на онзи интересен съ-
беседник, с който разговорът е ви-
наги вълнуващ. Виното грабва още 
от пръв поглед с наситен, плътен, 
рубинен цвят с тъмно, виолетови 
оттенъци. В носа се усещат сочни 
плодове. Тялото е загладено, с ка-
дифена мекота, за да разкрие су-
перконцентриран, комплексен вкус, 
със сладки танини. F2F Dornfelder 
2013 е мощно вино с потенциал, отлежа-
ло 14 месеца в дъб и 9 месеца в бутилка преди лансиране на 
пазара. А финалът му е дълъг и впечатляващ, за да остави 
чувство на удовлетвореност от срещата и след това. 

Купажът F2F съчетава Cabernet Sauvignon, Syrah и Regent 
(Каберне Совинъон, Сира и Регент) от 2013 г. в съотношение 
71%/19%/10% . Този бленд се ражда след 14 месеца отлежа-
ване в нови френски дъбови бъчви като и трите сорта са ви-
нифицирани и отлежават поотделно. Да останеш face-to-face 
с това вино е като да се срещнеш със стар приятел, с когото 
комуникацията е елегантна, балансирана, намерила равно-
весната точка между сладко и пиперливо. Виното има жив, 
плътен цвят, но едновременно фин нос, който напомня мока, 
черни плодове, листа от тютюн и тъмен шоколад. Сладките 
танини оставят усещане за послевкус с пикантен финал. 

Бялото F2F Barrel Fermented Chardonnay 2013 e онзи изне-

надващ нов събеседник, с който комуникацията върви леко и 
естествено, дори и да не се познавате. То е отлежало 4 месе-
ца върху фините утайки в нови френски дъбови бъчви.  Може 
би си тръгнал с предразсъдъци към новия човек, както и към 
бялото вино, но то ще изненадва с фокусиран нос с нюанси 
на зряла кайсия, суха смокиня, ванилия и меки нотки на мед. 
Гъвкавото тяло е съчетано с много приятна киселинност и бо-
гат вкус. 

Серията F2F e създадена именно за хората, които дър-
жат на личната комуникация, на разговорите на четири 
очи и паметните и вълнуващи мигове, които всяка среща 
може да ни донесе. Опитай го и ти!

ВИНО F2F 
В ЗИМНИТЕ НОЩИ

ÁÐÀÍÄÚÒ ÏÐÅÂÚÏËÚÙÀÂÀ ÍÀÑËÀÄÀÒÀ 
ÎÒ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈßÒÀ ËÈÖÅ Â ËÈÖÅ 
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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



Банско е уникална зимна дестинация. От-
лично оборудваният ски център, изграден 
с най-съвременни технологии,  перфектни-
те условия за професионален и любител-
ски спорт, с богато разнообразие от добре 

поддържани и обезопасени писти, правят курорта 
предпочитано място за зимна почивка. 

А Апартхотел Лъки Банско е мястото, където ще 
намерите комфорт и грижи, които ще превърнат ва-
канцията Ви в щастливо и незабравимо преживя-
ване. 

През зима 2015/16 хотелът ще предложи елеган-
тен лукс и последни технологични решения за но-
вите си Президентски апартаменти. Комбинацията 
от естествен термобор с цвят на отлежало уиски, 
антиалергични мокети, копринени тапети, термощо-
ри, камина с покритие от гранит, фино постелъчно 
бельо и изискана маркова козметика ще дадат не-
вероятно усещане за комфорт и удовлетвореност. 

Невероятна е възможността да се наслаждаваш 
на белите писти на Банско с подсигурен редовен 
трансфер на всеки 15 минути и съботно-неделни 
трансфери директно до пистите, както и да имаш 

на разположение безплатен ски гардероб с подгре-
ватели за ски обувки. 

Цените за ски оборудване и обучение са префе-
ренциални за гости на хотела.

Лъки Банско е хотелът, където можете да си за-
купите ски билет директно на рецепция, без опашки 
и нерви.

Камините в лобито и ресторантите допълват усе-
щането за удобство, уют и топлина, а отдъхването с 
чаша чай или фреш след пълен с емоции ден e още 
по-незабравимо. 

Блажен релакс Ви очаква в топлия басейн с вгра-
дено джакузи и хидроджет, сауните и с нови тера-
пии в СПА центъра на хотела.

Хитовият италиански ресторант „Леонардо“ впе-
чатлява с изискания си интериор, с топлината на 
камината и вкусните ястия по оригинални италиан-
ски рецепти. Класическият ресторант „Ле Бистро“ 
е с акцент върху биопродуктите и здравословното 
хранене. Бар-билярд „Спирит“ развлича гостите на 
Апартхотел Лъки Банско с модерен дизайн, алко-
холни и безалкохолни коктейли и партия билярд за 

деца и възрастни.

Безплатният Wi-Fi интернет в це-
лия хотел дава усещане за постоянна 
връзка с близки и бизнес партньори. 

Зимата може да бъде най-щастли-
вият Ви сезон, особено ако се въз-
ползвате от специалния пакет „Семей-
на ски ваканция“, с включени отстъпки 
от 15% до 30%  според броя на нощув-
ките в хотела.

 
 

Àïàðòõîòåë 
Ëúêè Áàíñêî å 
ãîòîâ çà çèìàòà

Апартхотел Лъки Банско*****
Телефон:02 806 61 78; 0879 111 222
e-mail:reservations@luckybansko.com

www.luckybansko.com

ÈÇÈÑÊÀÍ ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ 
“ËÅÎÍÀÐÄÎ”, ÏÀÊÅÒÈ Ñ ÎÒÑÒÚÏÊÈ,  
ÇÀÊÓÏÓÂÀÍÅ ÍÀ ÑÊÈ ÊÀÐÒÈ 
ÍÀ ÐÅÖÅÏÖÈß È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ 
ÎÁÑËÓÆÂÀÍÅ ÙÅ ÍÀÏÐÀÂßÒ 
ÏÎ×ÈÂÊÀÒÀ ÂÈ ÍÅÇÀÁÐÀÂÈÌÀ
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ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÚÒ ÏÎÄÃÎÒÂÈ 
ÑÏÅÖÈÀËÍÈ ÏÐÀÇÍÈ×ÍÈ 

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÇÀ ÖÅÍÈÒÅËÈÒÅ ÍÀ 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÒÎ ÈÇÊÓÑÒÂÎ 

КОЛЕДНИТЕ 
ИЗКУШЕНИЯ НА ESTE
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За ценителите на кулинарното изкуство рес-
торант Este създаде специални празнични 
предложения. В Este може да поръчатe кош-
ници и кутии, пълни с различни десерти - це-
лувки с шоколад и бадеми, постен щрудел, 

коледни бисквити, сладък салам, порцеланов кейк и 
шампанско. Те са само част от новата гама коледни 
подаръци на емблематичния софийски ресторант. И 
идеален начин да зарадвате своите близки и познати 
с уникален и незабравим подарък.

Основната съставка на десертите „коледният аро-
мат“ – микс от канела, анасон, кардамон, индийско 
орехче и карамфил, разказва сладкарят Александър 
Цеков. Той описва шедьоврите с две думи - „екипно 
вдъхновение“.

Сред предложенията са и коледни торти, които са 
страстта на Este. Всяка една от тях може да бъде на-
правена по ваш индивидуален вкус. Талантливият 
екип на ресторанта гарантира качеството на десерти-
те, тъй като всеки един компонент от тях е изработен 
ръчно.

Коледните изкушения на Este са приготвени с от-
ношение и внимание към вкуса, детайла и клиента.

Подарете си коледно настроение с новите празнични 
предложения на Este.   
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Организаторът Владимир Николов и официалните гости откриха изложението

Посланикът на Macallan и Highland 
Park Мартин Марквардсен 

Дипломатите от Великобритания, САЩ и Ирландия 
бяха сред първите дегустатори 
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Твърде много от нещо не е ху-
баво, но твърде много уиски е 
достатъчно добре.“ Тази фраза 
на прочутия американски писа-
тел и философ Марк Твен най-

добре показва отношението към кехли-
барената напитка.

Тази и много други интересни мисли 
и истории се чуха на Уиски Фест София 
2015. А за авторитета и популярността 
на напитката показателен е фактът, че 
дойдоха дипломати от няколко държави 
традиционни производители. На откри-
ването присъстваха посланикът на Вели-
кобритания Ема Хопкинс, както и колеги-
те й от посолствата на САЩ и Ирландия 
– Мартина Стронг и Патрик Колман.

„Предлагаме повече от 260 вида 
уиски от над 60 марки. Сред тях има 
шотландски, ирландски, американски и 
японски. Това са 3 дни на неповторимо 
уиски изживяване“, заяви един от орга-
низаторите Владимир Николов.

Експерти с голям опит споделиха 
интересни истории и съвети за консу-
мация. Тя е въпрос на индивидуалност 
– някои го пият чисто, други с вода, тре-
ти с лед. Уиски културата е свързана с 
националната култура и вкусове. Всяко 
уиски има свой уникален вкус. То се про-
извежда при различни условия, отлежа-
ва в различни бъчви. Няма две еднакви 
уискита.

Êàê äà ðàçïîçíàåòå 
êà÷åñòâåíîòî ïèòèå 

То трябва да е комплексно – да има 
отличителен вкус и аромат, да се усе-
щат различните плодови нотки, както и 
вкуса на бъчвата. Така пиещият може 
да съсредоточи вниманието си върху 
него, да почувства характера, създаден 
от дестилерията му. „Всяка дестилерия 
има свой собствен характер“, споделя 
експертът Мартин Марквардсен. 

Най-важното при уискито обаче е 
емоцията. „Има уиски за моментите, 
когато си тъжен, както и за миговете, 
когато си безкрайно щастлив. Така че 
намерете уиски за всяка емоция, или 
още по-добре – емоция за всяко уиски“, 
съветва Марквардсен.   

àâòîð: Èëèÿ Ëàçàðîâ

Talisker и Cardhu – символ на 
шотландската традиция 

Hibiki – вкусът на Япония

Ароматът е от ключово значение

Jack Daniel’s Single Barrel – 
истинска класика в жанра
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В новата книга на Вешин са 
събрани малка част „вестникар-
ски текстове”, които се прости-
рат от днес назад до прехода, и 
сякаш за пореден път напомнят, 
че може би наистина сатириците 
пишат по-вярно историята от ис-
ториците…   

Силвио Берлускони разказва живота си в първата 
своя оторизирана биография. Най-скандалният минис-
тър-председател в историята на Италия проговаря за 
своя път към върха, за приятелствата си със световни 
лидери и за обвиненията във връзки с мафията.   

Продължението на класиката 
„Богат, беден”. Едва ли е възмож-
но човек, докоснал се до дра-
матичната съдба на семейство 
Джордах, да не желае да научи 
още за техния живот. В блестя-
щото продължение „Просяк, кра-
дец” Ъруин Шоу проследява не 
само нелеката участ на Рудолф 
Джордах, скърбящ завинаги за 
своя брат Том, но и какво е при-
готвила съдбата за Били и Уесли, 
неговите своенравни и непокорни 
племенници.   

Каспаров не пести критиките си към Путин от повече 
от десет години и дори води продемократична опозиция в 
нелепите президентски избори през 2008 г. Но годините, 
през които вижда как неговите пророчества за намерени-
ята на Путин, на които никой не вярвал, се сбъдват, нака-
рали Каспаров да осъзнае една още по-мрачна истина – 
Русия на Путин се определя като опозиция на свободните 
държави по света, също като ИДИЛ или Ал Кайда. Той все 
още се бие в Студената война, макар че американците 
отдавна са й обърнали гръб, а с времето са забравили и 
уроците й. 

За да не бъдем въвлечени в още един продължителен 
конфликт, Каспаров сега призовава за създаването на мо-
щен фронт, дипломатически, но и икономически, срещу 
Путин. Подкрепена от безспорния интелект на Каспаров, 
убедеността му и от надеждата за родната му страна, „Зи-
мата идва” е непогрешим призив за действия срещу за-
плаха, която игнорираме от прекалено дълго време.   

ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ ÎÒ СИЕЛА
Îáúðíè ñå 
ñúñ ñìÿõ
íàçàä

Ïðîñÿê, 
êðàäåö                             

Автор - 
Михаил 
Вешим

Цена - 
11 лева

Автор - 
Ъруин 
Шоу

Цена - 
17 лева

Áåðëóñêîíè
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Алън
Фрийдман

Цена - 
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Автор - 
Гари 
Каспаров
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ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÈ ÌÀÉÑÒÎÐÈ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Библейски притчи

Картините на Юлия Станкова са като икони. Те ни от-
криват една нова сакрална реалност, свързана със 
сложния духовен свят на човека и връзката му с 
Бога и божественото. В творбите си тя пресъздава 
митове и библейски истории. Разказва ги с четка, 

бои и християнска символика по начин, който само тя вла-
дее. 

Îò ïúðâî ëèöå
Образите, които създавам, са породени от острото ми 

усещане за драмата на човешкия живот. Тя е спотаена във 
факта, че между началото и края на нашето битие парадок-
сално е заключена идеята ни за вечността. Така животът ни 
е обречен да протече в неразрешимия конфликт между две 
реалности. И за да се спасим от хаоса и страха, ние сме 
готови да се отречем ту от едната, ту от другата.

Чрез езика на образа разкривам пространство за един 
междинен свят, разположен на границата между смъртното 
и вечното, в който диалогът между тях е възможен. С помо-
щта на изкуството се включвам в този величествен диалог и 
това ме изпълва с щастието да отпивам от извора на любо-
вта, обяснява Юлия Станкова.

Ïúò
Рано открила своето призвание, но не била приета в Ху-

дожествената академия. Тогава се записала да следва в 
Минно-геоложкия университет и станала минен инженер. 
Но не престанала да рисува. Веднага след промените през 
1989 г. напуснала научния институт, в който работела, и по-

Умиване нозете на апостолите

Възнесение Христово
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стъпила в частно ателие за реставрация на икони и картини. Там била в 
досег с български икони от XVIII век, изписани от неизвестни майстори, и 
била поразена от чистотата на чувството, което се излъчва от тях. Иконите 
й повлияли толкова силно, че започнала да се занимава с изучаването 
на византийските изобразителни принципи, а покрай това и с библейските 
текстове.

Øêîëà
За да попълни празнотите в познанието си за християнската култура, 

завършила Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В ате-
лието усвоила техниката за рисуване върху дърво и направила много ко-
пия на византийски икони и стенописи. Това за Юлия Станкова е период на 
усилено учене, като нейните учители са неизвестни византийски майстори. 
След като овладяла живописта върху дърво, напуснала ателието и започ-
нала да развива свой собствен образен език върху основата на византий-
ската религиозна живопис, което прави и до днес.

Îáðàçè
Композициите и образите понякога се появяват спонтанно, поняко-

га Юлия Станкова дълго ги търси, но за да става всичко това, от нея се 
иска интелектуален труд без почивен ден. Тя има усещането, че й помага 
и някаква родова памет и вроден афинитет към символната образност на 
източното християнство. В библейските събития намира кодирани истини, 
валидни и днес. Те съдържат смисъла и посоката на живота: „Стремя се да 
изобразявам идеите си с пределна чистота и яснота, но тъй като повечето 
от тях са свързани с библейския текст, по-лесно е на онази част от моята 
публика, която е добре запозната със Стария и Новия завет.“

Äîñåã
Направила е около 40 самостоятелни изложби в България, Македония, 

Гърция, Италия, Холандия, Франция и Англия. За Юлия Станкова всяко 
едно от тези събития е възможност да се срещне с другия човек и чрез 
посредничеството на живописта да започне разговор с него. Едва когато 
зрителят прояви личното си отношение към нейните картини, тя ги смята 
за напълно завършени.   

Изцеление на кръвоточивата жена

Потъването на апостол Петър

Тайната вечеря

Азазел
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СЕВЕРНОТО 
СИЯНИЕ НА 
РЕЙКЯВИК 

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑËÀÍÄÈß Å ÅÄÍÀ 
ÎÒ ÍÀÉ-ÍÅÎÁÈÊÍÎÂÅÍÈÒÅ Â ÑÂÅÒÀ
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Рейкявик е най-северно разположе-
ната столица в света, най-големи-
ят град в Исландия и сърцето на 
културния и икономическия живот 
в страната. Намира се в югозапад-

ната част на страната, на южния бряг на за-
лива Фахсафлоуи на Атлантическия океан 
и е дом на около 120 000 души. Смята се, 
че първото селище в Исландия е основано 
именно в земите на днешния Рейкявик от 
норвежеца Ингоулвур Артнаршон през 870 
г. Когато Артнаршон вижда бреговете на 
Исландия, той решава да остави на богове-
те да решат къде ще е най-доброто място 
да се установи със съпругата си. По стара 
викингска традиция, той хвърля дървените 
колони на семейния трон (изписани с име-
то и емблемата на семейството) и казва, че 
ще направи фермата си на мястото, където 
те излязат на брега. Според легендата, слу-
гите на Ингоулвур цели три години търсили 
колоните по крайбрежието и когато най-по-
сле ги открили в голям залив в югозапад-
ната част на страната, семейството веднага 
се преместило, давайки на мястото името 
Рейкявик ("димящ залив") заради парата, 
която се издигала от намиращите се набли-
зо горещи минерални извори. 

Ингоулвур се установява между две реки 
и дава част от земите на своите слуги, за-
едно със свободата им. Постепенно тук се 
преместват и голяма част от роднините му, 
като техните наследници и до днес живеят 
в семейната ферма в Рейкявик.  Макар гра-
дът да не се споменава в средновековните 
източници, освен като земеделска земя, 
през XVIII в. тук започва активна урбаниза-
ция. Датчаните, под чието владичество Ис-

ландия остава цели 7 века (XIII в. - XX в.), 
подкрепят идеята за развитие на местна 
индустрия, която да стимулира развитие-
то на острова, и тук започва да се развива 
текстилна индустрия, рибарство, добив на 
сяра и корабостроене. През 1786 г. кралят 
забранява монопола и шест селища в стра-
ната получават търговски права, сред тях и 
Рейкявик. Въпреки това в следващите бли-
зо 100 години производството и търговията 
биват доминирани от датчаните и чак след 
това влиянието на исландските търговци 
започва да нараства. 

През XIX в. се заражда исландският 
национализъм и идеята за независимост. 
Рейкявик, единственият исландски град по 
онова време, е мястото, където се плани-
рат и се случват всички събития, свързани 
с борбата за независимост. През 1845 г. 
се възстановява дейността на Алтинга – 
най-старият действащ парламент в света, 
създаден през 930 г. Новата локация на 
парламента в Рейкявик превръща града 
в административен център и столица на 
Исландия. През 1874 г. се приема консти-
туцията, а през 1904 г. Исландия получава 
право на собствено управление и в Рейкя-
вик бива базиран министър по исландските 
въпроси. На 1 декември 1918 г. Исландия 
става суверенна държава - Кралство Ис-
ландия, но под контрола на датската коро-
на. 

Въпреки че през първите години на Вто-
рата световна война Исландия запазва неу-
тралитет, през май 1940 г. четири британски 
военни кораба навлизат в пристанището на 
Рейкявик и окупират страната до края на 

àâòîð: Ïðåñëàâà Ãåîðãèåâà

ÖÚÐÊÂÀÒÀ “ÕÀËÃÐÈÌÑÊ”

ÑÈÍßÒÀ ËÀÃÓÍÀ 
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ÇÀÁÅËÅÆÈÒÅËÍÎÑÒÈ

Гостите на Рейкявик често остават 
изненадани от разнообразието от ис-
тория, култура и природни феномени, 
които предлага малката исландска сто-
лица.  Централната част на града се на-
мира между езерото Тьорнин и залива. 
Тук ще откриете централният площад, 
пешеходна улица с множество сувенир-
ни магазинчета и Стария град. 

ÖÚÐÊÂÀÒÀ ÕÀËÃÐÈÌÑÊ
Внушителната сграда на лютеран-

ската църква „Халгримск“, чието постро-

яване е отнело цели 38 години, е разпо-
ложена в централната част на Рейкявик 
и е една от емблемите на града. Със 
своите 74.5 м тя е шестата по височина 
сграда в страната и може да бъде ви-
дяна от 20 км разстояние. Храмът носи 
името на исландския поет и свещеник 
Халгримур Петеурсон. Посещението на  
„Халгримск“ включва възможността да 
се изкачите с асансьор до 74-метровата 
камбанария, откъдето се разкрива раз-
кошна панорама към града. 

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÈßÒ ÌÓÇÅÉ
Експозицията на Националния му-

зей в Рейкявик включва артефакти от 

времето на първите заселници до наши 
дни и благодарение на наличния ау-
диогид, предлага един цялостен поглед 
върху исландската история и култура. 
Най-атрактивната секция на музея е 
посветена на ерата на  заселниците и 
описва управлението на първите во-
ждове и въвеждането на християнство-
то.  

ÏÀÐÊÚÒ ËÀÓÃÀÐÄÀËÓÐ 
На 4 км източно от центъра на града 

е разположен паркът „Лаугардалур“ - 
любимо място за спорт и отдих както на 
местното население, така и на туристи-
те. Комплексът включва зоологическа 

ÊÓËÒÓÐÍÈßÒ ÖÅÍÒÚÐ “ÕÀÐÏÀ“ Ï
À
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войната. Правителството определя този акт като „очевидно 
потъпкване“ на исландския неутралитет, но призовава ислан-
дците да се държат с британските войници като с гости. 

Така съюзническата окупация на Рейкявик приключва само 
в рамките на няколко часа, без каквато и да е въоръжена съ-
протива. Местните шофьори на таксита и камиони дори съ-
трудничат на окупаторите, които първоначално не разполагат 
с транспортни средства. Неведнъж по време на войната бри-
танското правителство изисква от Исландия да приеме и при-
знае окупацията, но тези искания биват отхвърляни заради 
политиката на неутралитет. През остатъка от войната броят 
на британските и по-късно американски войници във военни-
те лагери в Рейкявик достига броя на населението на града.

Като цяло окупацията има положителен ефект върху 
развитието на Рейкявик. Безработицата от годините на 
депресията изчезва и започва период на усилено строи-
телство. Британците построяват летище Рейкявик, което 

действа и до днес, обслужвайки предимно вътрешни по-
лети. Американците пък построяват летище Кефлавик, 
разположено на 50 км западно от града, първото и основ-
ното международно летище на Исландия. През 1944 г. се 
създава Република Исландия и кралят бива заменен от 
президент, избиран от народа и базиран в Рейкявик.

В годините след войната разцветът на града става още 
по-осезаем. Започва масово преселение от провинцията и 
Рейкявик се превръща в модерен град. Появяват се мно-
жество автомобили, а в разширяващите се предградия се 
издигат модерни жилищни комплекси.  

През последните десетилетия градът става домакин на 
редица важни международни събития, като срещата на вър-
ха между Михаил Горбачов и Роналд Рейгън. В резултат на 
дерегулирането на финансовия сектор и на технологичната 
революция през 90-те години, понастоящем тези два секто-
ра са двата най-важни играчи в местната икономика. 
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ÑÅÂÅÐÍÎÒÎ ÑÈßÍÈÅ
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градина, зелени площи за пикник, най-
големия открит термален басейн в Рей-
кявик, ботаническа градина, спа, кафе-
не, стадион, алеи за разходка и джогинг, 
открити футболни игрища и концертни 
сцени, закрита ледена пързалка, увесе-
лителен парк и арт музей.

ÅÇÅÐÎÒÎ ÒÜÎÐÍÈÍ 
Този спокоен оазис в центъра на гра-

да е дом на над 40 вида прелетни пти-
ци, сред които лебеди, гъски и арктиче-
ски рибарки. По южния бряг на езерото 
са разположени множество паркове, 
изпъстрени със скулптури, а заобикаля-
щите го алеи са любимо място на вело-
сипедисти и джогъри. През зимата езе-
рото се превръща в ледена пързалка.

ÑÒÀÐÎÒÎ ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ
Доскоро действащото пристанище 

днес се е превърнало в популярна 
туристическа дестинация, дом на ня-
колко музея и елегантни ресторанти. 
От кея ежедневно отплават туристиче-
ски кораби за наблюдение на китове и 
редки птици. Тук ще видите множество 
рибарски лодки, над които се извися-
ват заснежени върхове, както и една 
от най-големите атракции на Рейкявик 
– „Харпа“. 

Концертният и културен център „Хар-
па“ е носител на наградата за съвре-
менна архитектура „Мис ван дер Рое“ 
за 2013 г. и макар да отваря врати само 
преди 4 години, вече е един от най-яр-
ките символи на Рейкявик. Кристалната 
фасада на „Харпа“ е изградена от слож-
на решетка от изпъкнали и вдлъбнати 
стъклени панели, покриващи покрива 

и трите страни на сградата.  Формата е 
вдъхновена от базалтовите образува-
ния в исландския вулканичен пейзаж, 
а дизайнът има за цел да пресъздаде 
играта със светлина по повърхността 
на ледниците. Стъклените панели са 
произведени от специално ламинира-
но стъкло с „двуцветни филтри“, които 
имат свойството да пропускат или да 
отразяват определени светлинни вълни 
в зависимост от атмосферните условия 
и ъгъла на наблюдение. Променящата 
се през деня светлина, която прониква 
през стъклената фасада, създава ин-
тригуваща игра между светлина, сянка 
и цветове вътре в сградата. „Харпа“ е 
дом на исландската опера и симфонич-
ния оркестър и домакин на множество 
концерти, културни събития, конферен-
ции и изложби. 

ÅÊÑÊÓÐÇÈÈ

Туристическите агенции в Рейкявик 
предлагат огромно разнообразие от 
дневни и нощни екскурзии в околност-
та, така че не пропускайте да разгледа-
те причудливите форми и цветове на 
Исландия. Сред природните феноме-
ни, които си заслужава да видите, са: 
Северното сияние, което може да бъде 
наблюдавано от края на есента до на-

чалото на пролетта; паркът „Тингвелир“, 
където бавно се разминават американ-
ската и евразийската тектонски плочи; 
Красивият водопад Гълфос, чиито води 
по залез слънце изглеждат златни; Си-
нята лагуна с нейните тюркоазено сини 
лечебни води и много други.

ÇÀÂÅÄÅÍÈß

Тъй като местните исландски де-
ликатеси като овнешки тестиси и раз-
ложена акула не са по вкуса на всеки 
гост, столицата предлага огромно раз-
нообразие от ресторанти, в които из-
кусни шеф-готвачи създават шедьоври 
на северняшката и интернационална-
та кухня, използвайки изцяло местни 
биопродукти. Хапнете прясно налове-
на риба и морски дарове, органично 
агнешко и дивеч, но не пропускайте 
да опитате и световноизвестният ис-
ландски хотдог. Местните бири, някои 
от които носители на международни 
награди, също заслужават внимание. 
Освен с хубавата храна, Рейкявик е 
известен и с кафе културата си. Да ви 
бъде сервирано качественото кафе 
в някое от многобройните кафенета 
в града е правило, а не изключение. 
Рейкявик вероятно е една от най-нео-
бикновените столици в света. Привид-
но спокойният северен град предлага 
изобилие от културен и бурен нощен 
живот. Благодарение на многобройни-
те извори, в Рейкявик промишленото 
и битовото отопление се осъществява 
с термални води, природата, храната, 
въздухът и водата са чисти, а спа на 
открито по всяко време на годината не 
е лукс, а ежедневие.   

ÂÎÄÎÏÀÄÚÒ ÃÚËÔÎÑ

ÑÒÀÐÎÒÎ ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ

ÅÇÅÐÎÒÎ ÒÜÎÐÍÈÍ 
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