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ÍÅÂÅÍÀ ÌÈÐ×ÅÂÀ, 
ãëàâåí ðåäàêòîð

Една бурна 2015 
г. вече е зад гърба 
ни, но какво ни очаква през новата 
2016-а?  Както всеки януари, пред-
ставяме очакванията и предвижда-
нията на водещите предприемачи 
и мениджъри за идните 12 месеца. 
Наред с опасностите и предизви-
кателствата те виждат и множе-
ство нови възможности. Българска-
та икономика има остра нужда от 
растеж и бизнесът знае как това 
може да стане, друг е въпросът 
дали ще има воля и от страна на 
управляващите то да се приведе в 
действие. Уверенията на министъ-
ра на финансите Владислав Горанов 
– лицето от нашата корица, са в 
тази посока.

На нашиите многобройни чита-
тели екипът на списание „Икономи-
ка” пожелава вяра и целеустреме-
ност към успеха, а той зависи от 
собствените усилия на всеки от 
нас. Вярваме, че 2016 г. ще ни носи 
по-добри новини и ще е по-благо-
датна.

Ïðèÿòíî ÷åòåíå!

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎ

Äåéñòâèòåëåí ñîáñòâåíèê: 80% “Ïðîãðåñ 2010” ÀÄ è 20% Áîÿí Áîÿíîâ Òîìîâ  
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 
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Ðåäàêòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà; Àâòîðè: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ, Áîæèäàðà Èâàíîâà, Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, 
Èëèÿ Ëàçàðîâ, Ëþäìèë Çàõàðèåâ, Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà, Íèêîëàé Ñòîÿíîâ
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Íàáèðàò ðàáîòîäàòåëè 
ïî ñõåìàòà “Ìëàäåæêà çàåòîñò”

Срокът за набиране на заявки от работо-
датели за разкриване на свободни работни 
места по схема „Младежка заетост“ се удъл-
жава до 31 март 2016 г., обявиха от Агенция-
та по заетостта.

Финансирането на дейностите по схе-
мата за София-град и страната е от два 
различни източника – Европейски социален фонд и Инициатива за 
младежка заетост. Към момента финансовият ресурс за разкриване 
на работни места на територията на София-град е изчерпан. Рабо-
тодателите могат да подават заявки за разкриване на работни места 
на територията на София-град, но безработните младежи следва да 
бъдат регистрирани и насочени от бюрата по труда на територията 
на София-област или страната.   

Íîìèíàöèè â 
Ãîäèøíèòå íàãðàäè 
çà îòãîâîðåí áèçíåñ

Българският форум на 
бизнес лидерите (БФБЛ) 
приема номинации в своите 
Годишни награди за отгово-
рен бизнес. Най-престижни-
ят конкурс за корпоративна 
социална отговорност у нас 
се провежда за 13-а поредна 
година и е отворен за всички 
компании, реализирали или 
подкрепили инициативи в 
социалната сфера. Катего-
риите, в които се състезават 
компаниите, са шест, а един 
от всички номинирани про-
екти получава и специална-
та награда „Енгейдж“ за ан-
гажираност на служителите 
в социалните инициативи. 

За Годишните награди за 
отговорен бизнес 2015  мо-
гат да кандидатстват компа-
нии от цялата страна, неза-
висимо дали са членове на 
Форума или не. Номинации-
те се правят онлайн на www.
bblf.bg, а крайният срок за 
подаване на кандидатури е 
15 януари 2016 г.   

Ðàçäàâàò îòëè÷èÿòà íà ÁÀÈÒ

До 12 януари 2016 г. се наби-
рат кандидатури за Наградите на 
БАИТ 2015. Те ще бъдат раздадени за пета поредна година за при-
нос в развитието на информационните и комуникационните техно-
логии. Церемонията по награждаването ще се състои в началото 
на месец февруари 2016 г. В конкурса могат да участват български 
компании или компании с българско участие, български организа-
ции и институции, лица и екипи, работещи за тях. Те кандидатстват 
с продукти, услуги, материали, създадени, внедрени или публику-
вани през 2015 г. Наградите са в 11 различни категории.   
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Икономическите прогнози много приличат на 
прогноза за времето. Риск от неточности ви-
наги има, но това не е отказало хората да 
правят предвиждания. В края и в началото на 
всяка година те остават любима тема.

Попитали един синоптик дали винаги уцелва какво 
ще е времето. Да, винаги, само понякога има размина-
ване в датата, казал той. Подобна е точността и при 
икономическите прогнози. Ето защо трябва да сме под-
готвени и за добро, и за лошо време. С други думи, да 
имаме дъждобран, но да носим и слънчеви очила.

Всички обичат добрите прогнози, но лошите се про-
дават по-добре. Както казват, по-добре излишно на-
плашени и на сухо, отколкото градушка да ви удари 
непредупредени. Разбира се, всеки предпочита лошите 
сценарии да останат само на хартия. Българската ико-
номика има остра нужда от растеж и бизнесът вижда 
как това може да стане, друг е въпросът дали ще има 

воля и от страна на управляващите то да се приведе в 
действие. Предприемачите вече чувстват умора от дъл-
гия преход, от борбата с кризата, от липсата на подкре-
па и разбиране на различни нива в държавата. Те имат 
изострени сетива за опасностите, но виждат и възмож-
ностите. Българската икономика ще продължи да стра-
да от ограничения вътрешен пазар, от зависимостта от 
еврофондовете и от международните пазари, както и от 
геополитическото ни послушание. Ще спечелят онези, 
които навлязат в нови ниши, в които големите акули 
още не са се наместили.

Върху развитието на българската икономика влияят 
много фактори и едно е да искаш, друго е да можеш, 
трето и четвърто е геополитическата обстановка и меж-
дународната ситуация да го позволят.

Списание „Икономика“ се обърна към предста-
вители на българския бизнес, за да споделят свои-
те очаквания за развитието на икономиката.   
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ÑÈÒÓÀÖÈßÒÀ Â 
ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÌÀÙÀÁ 
Å ÑËÎÆÍÀ 
- ÖÅÍÈÒÅ ÍÀ 
ÏÅÒÐÎËÀ È ÍÀ 
ÌÅÒÀËÈÒÅ ÏÀÄÀÒ, 
ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ Â 
ÊÈÒÀÉ ÑÚÙÎ 
ÄÀÂÀ ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ

Èìàìå 
ïîòåíöèàë çà 
5% ðúñò íà ÁÂÏ

Àíòîí Ïåòðîâ:

Прогнозите се правят все по-трудно заради сложната 
ситуация в световен мащаб – цените на петрола и 
на металите падат, ситуацията в Китай също дава 
отражение. Сега като че ли негативните тенденции 
са по-силни и е трудно да се види позитивен тренд. Като се прибави и 

неблагоприятното съчетание с цените на енергията и проблемите в енергетика-
та, не виждам основания да бъдем оптимисти.

България има уникален шанс на фона на случващото се в съседните страни – 
имаме стабилност и подем, потребителското търсене нараства. Има увеличение 
и на експорта, промяна има и в неговата структура, въпреки че все още изнасяме 
не машини и стоки с висока добавена стойност, а суровини и електроенергия. 
Нашата страна може да си стъпи на крака и да получи тласък в своето развитие, 
и то не развитие в рамките на 1-2%, реално увеличението на БВП може да е към 
5%. Двигател на тази динамика може да е експортът. Ако не възпрепятстваме 
износа, а той бъде подпомогнат под някаква форма, ще видим позитивните ре-
зултати. 

Когато няма достатъчна маса пари, правителствата започват да правят опи-
ти приходите да се увеличат с по-високи данъчни ставки. Стремежът трябва да 
бъде да се увеличи масата на облагане, а не ставките да нарастват. Когато има 
повече бизнес, повече работа, повече и по-големи заплати, тогава и приходите 
ще са по-високи. Каквото и да умножиш по нула, все е нула. Затова усилията 
трябва да са насочени към това базата да расте, а в България базата остава ни-
ска.  А с по-високи ставки може част от икономиката да бъде убита. Българската 
икономика остава малка, тя вече 20 години опитва да надигне глава, но над нея 
се стоварва следващата криза. Затова трябва да намерим начин да увеличим 
базата. В момента това може да стане чрез нарастване на експорта. Вътрешният 
пазар е много малък, а е и неплатежоспособен.

Оптимист съм, че правителството ще намери решение за енергетиката. Това не-
минуемо трябва да се случи. Въпросът е дали то ще стане преди настъпването на 
катаклизъм и затварянето на предприятия, или след това. Ако един организъм не 
се лекува, той може да се самоизлекува, стига междувременно не падне жертва. 
Затова навременното лечение е важно, преди заразата да е засегнала и други.   

Àíòîí Ïåòðîâ, 
ðåãèîíàëåí 

ìåíèäæúð íà 
“Âèîõàëêî” çà 

Áúëãàðèÿ
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ÒÅÍÄÅÍÖÈßÒÀ 
ÇÀ ÏÐÎÌßÍÀ 
ÍÀ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈÒÅ 
ÔÎÐÌÀÒÈ Å 
ÊÚÌ ÏÎ-ÌÀËÊÈ 
ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÏËÎÙÈ 
Â ÖÅÍÒÚÐÀ ÍÀ 
ÃÎËÅÌÈÒÅ ÃÐÀÄÎÂÅ 
È ÏÐÅÄËÀÃÀÍÅ 
ÍÀ ÏÎ-
ÇÄÐÀÂÎÑËÎÂÅÍ 
ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

Êîíêóðåíöèÿòà 
ñå èçîñòðÿ

Âåðîíèêà Ïóí÷åâà:

Секторът на бързооборотните хранителни стоки в 
България се отличава с изострена конкуренция 
между няколко големи компании в сферата на 
модерната търговия. Пазарът по данни от Нацио-
налния статистически институт се оценява на около 10 млрд. лв. По 

различни причини някои от водещите компании в България изпитаха сериозни 
затруднения, станахме свидетели и на излизане на голяма международна верига 
от българския пазар. Очакванията са, че други от водещите компании ще заемат 
освободената ниша. Според нас при малките търговци, които са една от двете ни 
основни групи клиенти, наред с ХоРеКа се наблюдава стабилизиране, което се 
дължи както на промени в потребителското търсене, така и на процеса на консо-
лидиране на пазара. Делът на модерната спрямо традиционната търговия ще се 
запази в съотношение 50 на 50 процента. МЕТРО България отчита една успешна 
2015 г., ще работим, за да надградим успеха си през 2016-а, като поставим фо-
кус върху работата с професионалните клиенти, разширим обхвата на нашите 
доставки и обърнем сериозно внимание на нашия франчайз проект „Моят мага-
зин“. В световен, а и в регионален план се наблюдава тенденция в промяна на 
търговските формати, изразяващи се в по-голяма близост  и пестене на време на 
клиента, по-малки търговски площи в центъра на големите градове и обръщане 
към по-здравословен асортимент, търсене на свежи и натурални продукти. Раз-
читаме, че има всички предпоставки МЕТРО България да разшири позицията си 
на пазара и успешно да продължи да подкрепя малкия независим бизнес.   

Âåðîíèêà 
Ïóí÷åâà, 

óïðàâëÿâàù 
äèðåêòîð íà 

“ÌÅÒÐÎ Êåø åíä 
Êåðè Áúëãàðèÿ”
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ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ ÁÀÍÊÈ 
ÍÀ ÍÀØÈß ÏÀÇÀÐ 

2016 Ã. ÙÅ ÏÐÅÌÈÍÅ 
ÏÎÄ ÂËÈßÍÈÅÒÎ 

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈÅÒÈÒÅ 
ÎÒ ÁÍÁ ÄÅÉÑÒÂÈß 

ÇÀ ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ 
ÀÊÒÈÂÈÒÅ È 

ÑËÅÄÂÀÙÈÒÅ ÃÈ 
ÑÒÐÅÑ ÒÅÑÒÎÂÅ 

Î÷àêâà ñå 
êîíñîëèäàöèÿ â 
áàíêîâèÿ ñåêòîð

Ñòèëèÿí Âúòåâ:

Определено 2016 г. ще премине под влиянието на предприетите от БНБ 
действия за оценка на активите и следващите ги стрес тестове за всички 
банки на нашия пазар. Възможно е резултатите от тези оценки и тестове 
да предизвикат първоначални действия по преструктуриране на сектора, 
особено що се отнася в сегмента на големия брой малки по капитал и 

пазарен дял банкови институции. Не е изключено също така да сме свидетели на 
сливане на по-големи български банки, особено при тези с гръцка собственост (но не 
само), породено от процесите на преструктуриране на техните банки майки.

ОББ ще продължи да се развива много динамично и с бързи темпове нагоре, из-
пълнявайки възприетата стратегия скоро да възстанови позабавеното си пазарно 
развитие (по обясними причини) през последните няколко години.   

Ñòèëèÿí Âúòåâ, 
ïðåäñåäàòåë 
íà Ñúâåòà íà 
äèðåêòîðèòå è 

ãëàâåí èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà ÎÁÁ 
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Â OMV ÁÚËÃÀÐÈß 
ÑÌßÒÀÌÅ, ×Å ÏÐÅÇ 
2016 Ã. ÙÅ ÓÑÏÅÅÌ 
ÄÀ ÐÀÇØÈÐÈÌ 
ÏÀÇÀÐÍÈß ÑÈ ÄßË

Çàäàâà ñå 
ðàñòåæ íà 
èêîíîìèêàòà

Ïåòúð Âåëè÷êîâ:

От началото на световната финансова криза през 2007 г. прогнозните нива 
за потенциален растеж на глобалната икономика са сравнително ниски. 
В  еврозоната се наблюдава застой в икономическия растеж. Липсата на 
икономическа инерция и късите периоди на дефлация, свързани с пада-
щите цени на петрола, оказват съответното влияние върху състоянието на 

икономиката в световен мащаб. 

Всяка прогноза е краткосрочна и предпоследна, като се има предвид динамичната 
икономическа ситуация, периодичните заплахи за потенциална нова финансова кри-
за, напрегнатата геополитическа ситуация и други фактори. И все пак финансовите 
експерти предвиждат, че ни очаква година на растеж в икономиката. Това немину-
емо ще се отрази в нарастване размера на пазара на горива. Важното е как това 

нарастване ще се разпредели 
между участниците на пазара на 
дребно. OMV е безспорен лидер в 
качеството на горивата, а в пред-
лагането на допълнителни услуги 
и удобства  трудно може да бъ-
дем конкурирани. Базирайки се 
на позиционирането ни на пазара 
и конкурентните ни предимства, 
имаме всички основания да смя-
таме, че през 2016 г. ще успеем да 
разширим пазарния си  дял.   

Ïåòúð Âåëè÷êîâ, 
èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà 

ÎÌV Áúëãàðèÿ



14
ТЕ

 ГО
ВО

РЯ
Т

ÌÎÈÒÅ Î×ÀÊÂÀÍÈß ÇÀ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ ÑÀ 
ÏÎÇÈÒÈÂÍÈ, ÒÅ ÑÀ ÁÀÇÈÐÀÍÈ ÍÀ ÂÑÅ ÒÀÊÀ 
ÍÈÑÊÀÒÀ ÖÅÍÀ ÍÀ ×ÅÐÍÎÒÎ ÇËÀÒÎ

Ñâðúõïðåäëàãàíåòî 
íà ïåòðîë ùå 
ïðîäúëæè

Àíäðåé Äåë÷åâ: 

През 2015 г. България показа развитие и се надявам то да продължи. Ни-
ските цени на петрола икономисват ресурс и тези средства може да се 
вложат за инвестиции. Има всички данни нещата да вървят по-добре. 
От друга страна, рудодобивът и индустрията, свързана с износ на мета-
ли, които са сериозно перо за българската икономика, изпитват затруд-

нения. Но светът върви напред и там пазарът ще се качи отново. Затова, общо 
взето, моите очаквания са позитивни. Те са базирани на все така ниската цена 
на петрола. Цените паднаха под 37 долара за барел сорт Брент. Те ще тръгнат 
нагоре, но ще се закрепят в ценовия диапазон 40-50 долара/барел, но това няма 
да е скоро. Основания за тази прогноза ми дава свръхпредлагането на петрол 
и излизането на Иран на световния пазар отново. Светът е наводнен от повече 
петрол, отколкото потребява, и цените са такива, каквито са.

Геополитиката по отношение на петрола има просто влияния – пазарът по-
скоро се освобождава от ограничения, имам предвид Иран, износа на САЩ, а 
Ислямска държава държи възможности за износ, които са сравнително ограни-
чени от военната намеса на Запада. Поне за момента не се очертава сериозна 
тревога за световния добив на суров петрол и оттам за преработката в течни 
горива. Петролът ще се изчерпи, но това ще стане към 2050-2060 г. и се надя-
вам и тогава да може да водим този разговор.   

Àíäðåé Äåë÷åâ, 
èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà 

Áúëãàðñêà ïåòðîëíà è 
ãàçîâà àñîöèàöèÿ
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ÒÀÇÈ ÃÎÄÈÍÀ “ÊÀÒÀÐÆÈÍÀ” 
ÏÓÑÊÀ ÑÂÎß ÏÚÐÂÈ ÁÈÎÏÐÎÄÓÊÒ, 
ÊÀÊÒÎ È ÄÂÀ ÍÎÂÈ ÁÐÀÍÄÀ

Ïðîäàæáèòå 
íà âèíî ñå 
óâåëè÷àâàò

Öâåòåëèíà Íèêîëîâà:

Винопроизводителите вървим с година напред – прибираме ре-
колта и я реализираме през следващата година. През 2015-а 
реколтата беше много добра, гроздето беше с високо качест-
во и затова вината се развиват по най-добър начин. Очакваме 
висококачествен продукт, което ще даде шанс на България да 

покаже на какво са способни винопроизводителите й. Надяваме се от-
ново да станем приоритетен сектор за европейските субсидии, което ще  
подкрепи българските винопроизводители.

Всички предвиждания на експерти вещаят 2016-а да е по-добра за 
развитието на българската икономика. Шансовете за експорт на българ-
ското вино нарастват с всеки изминал ден, тъй като всички работим за 
подобряване на неговия имидж. Той беше сринат и сега полагаме уси-
лия да си създадем добро реноме. Показваме на света какви инвести-
ции сме направили през последните десетина години, имаме страхотен 
тероар, нови лозя и произвеждаме качествен продукт, който не може да 
е на ниска цена. Много български винопроизводители получават медали 
в чужбина, което е признание за високото качество на вината ни. Това е 
първата стъпка в усилията ни да променим нагласите на консуматорите 
на вино в чужбина, които са свикнали с мисленето, че българското вино е 
евтино и с не толкова високо качество.

През цялата 2016  година „Катаржина“ ще чества 10-годишнината от 
своето създаване. За празника ще подготвим много изненади. През но-
ември ще организираме и традиционния бал, който провеждаме на две 
години. В развитието на нашите брандове също ще има новости. Ще пус-
нем първото биовино на „Катаржина“, върху което работим вече четири 
години. Имаме сертификат дори и за съдовете. Така че 2016 г. ще е па-
метна и с първото наше червено биовино. Ще пуснем два нови бранда 
във високия ценови клас. Трендът в консумацията на вино през 2016 г. 
клони повече към чистосортови,  отколкото към купажни вина.   

Öâåòåëèíà Íèêîëîâà, 
óïðàâëÿâàù äèðåêòîð 
íà “Êàòàðæèíà Åñòåéò” 
è “Ïëàòèíóì Áðàíäñ”
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ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÒÅ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÈ 

ÙÅ ÑÅ ÐÀÇÂÈÂÀÒ 
ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÎ, ÁÅÇ 

×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÍÀ ÄÈÍÀÌÈÊÀ 
ÍÀÃÎÐÅ ÈËÈ ÍÀÄÎËÓ

Åêñïîðòíîîðèåíòèðàíèÿò 
IT áèçíåñ ùå ðàñòå

Ãåîðãè Áðàøíàðîâ:

Секторът на информационните технологии е твърде голям и 
разнообразен. Познавам тази негова част, свързана с екс-
портната насоченост – там българските IT компании рабо-
тят със сериозни темпове и ще продължат да се радват 
на добри резултати, въпреки недостига на квалифицирани 

специалисти. Има над десетина школи, които вече подготвят кадри. 
Те не създават завършени професионалисти, но все пак осигуряват 
хора, които тепърва да развиват умения. Друга част от IT сектора 
възлага надежди на публични разходи и за нея не съм оптимист. 

Основният проблем, с който се сблъскваме, са кадрите. Прогно-
зата ми е, че не би имало пречки за 10-15% ръст на бизнеса през 
2016 г., дори при сегашните лимитирани ресурси. При повече кадри 
компаниите са готови и за по-сериозен скок. Не е толкова просто да 
се каже кое пречи да се въведат „сините карти“. Както винаги пречи 
незаинтересоваността на администрацията и липсата на приоритет. 
Доскоро не беше удобно да се говори, че ще привличаме специа-
листи от чужбина при високата безработица у нас. Но най-сетне 
започна да се осъзнава, че едното не пречи на другото, защото без-
работицата е по-скоро структурна, а не цялостна, и с прости мерки 
за преквалификация не се създават висококвалифицирани IT спе-
циалисти. Вероятно политиците не виждат голям ПР в „сините кар-
ти“ и затова проблемът се влачи. Но дори и процедурата да работи 
перфектно, България не се ползва с добър имидж. Тепърва трябва 
да извървим пътя на позиционирането на България като добро мяс-
то за работа и за живеене, за да станем привлекателни за хора от 
Молдова, Македония, Сърбия.

Очакваме  голяма част от компаниите, които инвестират в раз-
работването на продукти, да започнат да излизат и да пробиват на 
външните пазари. Започва да се появява по-добро финансиране на 
иновациите от частни фондове или от фондове, организирани по 
частен начин от Европейската комисия. Обществото е активно и на-
деждата ни е, че малките инвестиции няма да секнат. Надяваме се 
да развием успешен бизнес, който да не е заложник на количеството 
таланти. 

За да направя прогноза за българската икономика през 2016 г., 
това, което ми липсва, е експортната насоченост на много от пред-
приятията. Повечето чакат палеативни мерки от правителството, а 
това не води до нищо добро. Има малки проблясъци на машино-
строене и на фирми, които работят за автомобилната индустрия. 
Аутсорсинг индустрията също се развива добре, но тя още повече 
от нас зависи от количеството хора. Не съм особено оптимистичен 
за онази част от икономиката, която не е експортно ориентирана, а 
е насочена към местния пазар.

Геополитическата ситуация е много сложна, но пък американска-
та икономика се развива добре. В нашия бранш има признаци на 
прегряване, но възходящото развитие ще продължи поне 12-18 ме-
сеца. А дори да има криза, тя едва ли ще е дълбока, тъй като нужда-
та от професионални софтуерни продукти вече е много висока. През 
2000-2001 г. софтуерът беше само на екраните на компютрите, а в 
момента почти всяко устройство без софтуер. Дори във времена на 
криза софтуерът вече не е нещо, което може да отпадне като непри-
същ разход. За IT продуктите, особено тези, които са с иновативен 
характер, не предвиждам сериозен спад, дори при известно охлаж-
дане на инвестициите в сектора. Очакванията ми за европейските 
икономики са да продължат бавно и консервативно да се развиват, 
без чувствителна динамика нагоре или надолу.   

Ãåîðãè Áðàøíàðîâ, 
óïðàâèòåë è ñîáñòâåíèê íà 

“Íåìå÷åê Áúëãàðèÿ”
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ÂÑÅ ÏÎÂÅ×Å ÏÐÅÄÏÐÈÅÌÀ×È ÑÅ 
ÑÚÁÓÆÄÀÒ È ÒÅÌÏÎÂÅÒÅ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ 

ÍÅÏÐÅÊÚÑÍÀÒÎ ÑÅ ÇÀÑÈËÂÀÒ 

È â Áúëãàðèÿ 
íåùàòà ïîòðúãâàò

Èâàéëî Ïåí÷åâ:

Хората съдят за света по себе си. Оптимист съм - имам чувството, че и в Бъл-
гария нещата тръгват на добре и икономиката се развива в правилна посока. 
Виждам бизнеси, тръгнали от нулата, вкарали енергия и труд, и нещата при 
тях се получават. А и все повече предприемачи се събуждат... Когато има 
конкуренция, темповете на развитие се засилват непрекъснато. А „горещи-

те“ пазари винаги са големите пазари - Америка, Китай, Западна Европа. Културните 
различия са много важни. За България винаги ще е по-лесно да прави бизнес със 
Западна Европа и със Северна Америка. Културните различия, които имаме с азиат-
ските държави, затрудняват комуникацията и нещата вървят трудно. 

Walltopia непрекъснато развива нови продукти. Навлязохме и в увеселителната ин-
дустрия, където потенциалът е необятен. За нас 2015-а беше с около 30% по-добра 
от предишната година, която пък е с 30% по-добра от предходната. Очаквам, че през  
2016 г. ще отбележим още по-голям ръст.   

Èâàéëî Ïåí÷åâ, 
ñúñîáñòâåíèê 
è èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà 

Walltopia
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ÎÊÀ×ÂÀ ÑÅ 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ 
ÍÀ ÈÍÒÅÐÅÑÀ È 
ÐÚÑÒ ÍÀ ÑÄÅËÊÈÒÅ, 
ÃÅÍÅÐÈÐÀÍÈ 
ÎÑÍÎÂÍÎ ÎÒ 
ÊÓÏÓÂÀ×ÈÒÅ ÎÒ 
ÐÓÑÈß

Ïî-ãîëÿìà àêòèâíîñò 
çà ïàçàðà íà 
âàêàíöèîííè èìîòè

Íèêîëàé Ïåõëèâàíîâ:

За пазара на ваканционни имоти в България настъпва една по-активна 2016 г. 
Извън риска да настъпят нови промени в международен геополитически план, 
които да възпрепятстват очакваната динамика, има поредица от причини, 
които ни дават основание за оптимизъм. Предстоящите 12 месеца може да 
донесат на пазара възстановяване и ръст както в интереса, така и в броя на 

сделките, генерирани основно от купувачите от Русия. Раздвижване има и в интереса 
от страна на украинците. 

Като цяло през тази година активността в сегмента ще бъде диктувана от малък 
брой инвеститори, които ще генерират почти цялото качествено предлагане. Това не 
е случайно – малко са предприемачите, които имат нужната дългосрочна визия и ця-
лостна концепция за това какъв искат да бъде проектът им след 5, 10, 15 години. Мал-
ко са и онези, които подхождат с отговорност към природата и заобикалящата среда. 
Качествената инвестиция не се изчерпва единствено с изграждането на едни сгради 
на дадено място. Трябва да се помисли и за грижата и добавената стойност, която 
ще дадем на избраната от нас локация, да помислим глобално как да направим това 
селище притегателна сила за купувачи и туристи. 

Затова смятам, че проектите с добра репутация ще задържат пазара активен, като 
ще станем свидетели дори на нов тип клиенти - хора с по-висок социален статус. От 
нас зависи да ги задържим и да увеличим броя им.  Съществени промени в ценовите 
нива не очаквам, нито в предпочитаните от клиентите дестинации. Според мен на 
всички нива – държавно, местно и инвеститорско, трябва да работим, за да увеличим 
броя на привлекателните за клиентите дестинации в България.   

Íèêîëàé Ïåõëèâàíîâ, 
ñîáñòâåíèê è 
èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà 

Green Life Property 
Development
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2016-À ÑÅ 
Î×ÅÐÒÀÂÀ 
ÊÀÒÎ ÅÄÍÀ ÎÒ 
ÍÀÉ-ÑÈËÍÈÒÅ 
ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ 
ÅÂÐÎÔÎÍÄÎÂÅÒÅ 
ÇÀ ÁÈÇÍÅÑÀ

Åâðîïðîåêòèòå 
ìîæå äà 
ñòèìóëèðàò 
ïîäåì â 
èêîíîìèêàòà

Êðèñòèíà Öâåòàíñêà:

Най-силните години от еврофондовете за бизнеса  
се очертават 2015 г. и 2016 г., защото това е пери-
одът, в който се кандидатства по най-масовите и 
стимулиращи бизнес инициативите схеми.  След 
като имаше огромен интерес с инвестиционни 

проекти през 2015 г., неколкократно превишаващи бюджетите по отворените процедури, 
одобрените проекти по ПРСР и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще започнат свое-
то изпълнение през 2016 г. Това означава, че в българската икономика ще навлязат инвес-
тиции на стойност поне 500 млн. евро.  Към тях ще се добавят и средствата от проектите за 
преработка или маркетинг на земеделски продукти, бенефициентите по които ще започнат 
изпълнението им през втората половина на 2016 г. Това ще стане, след като ДФ „Земеде-
лие“ оцени приетите на 18 декември проекти по  подмярка 4.2. на ПРСР. По информация 
от ДФ „Земеделие“ по тази подмярка са подадени близо 4 пъти повече проекти, отколкото 
е наличният бюджет.

 
Анализът на приемите по изминалите процедури показва, че тази и следващата година 

са изключително подходящи за стимулиране на подема в икономиката чрез проектите по 
европейски програми и нашето правителство може много удачно да се възползва от про-
явения значителен инвестиционен интерес като увеличи бюджетите по отворените проце-
дури. В момента сме в началото на програмния период 2014-2020 г. и средствата по всички 
програми са налични в пълен размер, така че най-далновидното решение е да се одобрят 
максимален брой проекти сега, а не да се пазят средствата за в бъдеще. Безспорен факт 
е, че парите, похарчени днес, са повече от парите, похарчени утре. Трябва да се научим да 
не създаваме предпоставки за загуба на евросредства, като отлагаме изразходването им 
за края на програмния период.

 
През 2016 г.  по ПРСР, освен отварянето на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски сто-

панства“, няма да има много други интересни възможности за фирмите.  Подмярка 6.4. „Ин-
вестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ не е предвидена в индикативния график и 
това много разочарова бизнеса, тъй като тя е  най-важната мярка за развитие на микробиз-
неса в селските райони и за диверсифициране на дейностите на земеделските производи-
тели.   По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще се отворят редица значими процедури 
за бизнеса. Това са схемите за разработване и внедряване на иновации, за енергийна ефек-
тивност – както за МСП, така и за големи предприятия, и за „Развитие на управленския капа-
цитет на МСП“, в която ще се кандидатства за разработване, внедряване и сертифициране 
на системи за управление. Също така в началото на годината ще стартира много масова и 
дългоочаквана схема и по ОП „Развитие на човешките ресурси“, която е насочена към съз-
даване на безопасни условия на труд.  Т.е. през 2016-а ни очаква усилен труд на всички нива 
- бенефициенти, консултанти и администрация, и само от нас зависи да се възползваме по 
максимално добър начин от предоставените ни възможности.   

Êðèñòèíà Öâåòàíñêà, 
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð 
íà ÅËÀÍÀ Èíâåñòìúíò 

è ïðåäñåäàòåë íà 
Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ 

íà êîíñóëòàíòèòå ïî 
åâðîïåéñêè ïðîãðàìè 
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МИСЛИМ В 
ÅÄÍÀ ÏÎÑÎÊÀ 
Ñ ÁÈÇÍÅÑÀ

ÍÀÉ-ÃÎËßÌÎÒÎ 
ÏÐÅÄÈÇÂÈÊÀÒÅËÑÒÂÎ 
ÏÐÅÇ 2016 Ã. ÑÀ 
ÑÒÐÅÑ ÒÅÑÒÎÂÅÒÅ 
ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÀÒÀ 
ÑÈÑÒÅÌÀ

Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ å ìèíèñòúð íà 
ôèíàíñèòå îò íîåìâðè 2014 ã. Ïðåäè 
òîâà, îò þíè 2014 ã. áå èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà Îáùèíñêà áàíêà ÀÄ. 
Â 42-îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå áå 
äåïóòàò îò ÃÅÐÁ è çàì.-ìèíèñòúð íà 
ôèíàíñèòå â ïúðâèÿ êàáèíåò íà Áîéêî 
Áîðèñîâ (2009-2013 ã.). Çàâúðøèë å 
ñ÷åòîâîäñòâî è êîíòðîë â ÑÀ “Ä. À. 
Öåíîâ”. Ðàáîòèë å â Ìèíèñòåðñòâîòî 
íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå, à îò 
2001 ã. äî 2009-à å áèë íà÷àëíèê 
íà îòäåë “Ñîöèàëíè ðàçõîäè”, 
äèðåêöèÿ “Äúðæàâíè ðàçõîäè” â 
Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå.

Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ:
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Г -н Горанов, как приемате сравне-
нието на бюджета с храна, и то по-
стна пица?

- Тази метафора с постната пица 
дойде от тогавашния финансов ми-

нистър Симеон Дянков, по време на първия 
мандат на правителството „Борисов“.  За мен 
градацията на ценностите започва от храна-
та и завършва с културата. В този смисъл, 
след като успяхме да задоволим първичните 
страсти като сигурност и спокойствие, смя-
там, че вече не трябва да говорим за бюджета 
като за храна, а като за много по-възвишени 
ценности – например образование или култу-
ра, за които отделяме доста повече пари тази 
година. Дали ме дразни или не? Всеки приема 
бюджета по различен начин, но това сравне-
ние по-скоро отразява отношението на хората 
към бюджета, отколкото на бюджета към тях.

- И все пак, ако трябва с една дума да 
опишете настоящия бюджет на държавата, 
как бихте го направили? 

- Това е бюджет на една сложна и много 
пъстра коалиция, различна от тези, които са 
управлявали през последните години. Той 
успя да мине теста на шарения български 
парламент, което показва зрялост в работата 
между отделните партии и отговорност към 
управлението.

- Заложихте рекордни приходи в дър-
жавните сметки. Ще успеете ли да ги съ-
берете?

- Това, с което показахме, че можем да се 
справим и имаме изключителен капацитет, е 
повишената събираемост и разкриването на 
резервите в приходната част. Това, че през 
следващата година сме заложили два относи-
телно условни приходоизточника – приходите 
от винетки и концесията на летище София, 

не представлява риск. Защото разходите ще 
бъдат ограничени до размера на приходите. 
Т.е., ако приходите не са изпълнени, разходи-
те няма да бъдат направени. В този смисъл 
има буфери в бюджета, които са пряко обвър-
зани с постигането на целите. Ако погледне-
те само приходите от данъци и осигурителни 
вноски, ще видите, че не са толкова големи, 
колкото изглеждат на пръв поглед.

- Записахте относително нисък дефицит 
от 2 на сто. Премиерът дори ви вдигна лет-
вата до 1%. Ще успеете ли да се съберете 
в тази рамка?

- Рисковете отново са свързани с някои ре-
форми, които не успяхме да направим през 
тази година, особено в областта на отбраната 
и сигурността. Не ни стигна времето, най-вече 
в законодателен план. Надявам се да не про-
пуснем още в началото на 2016 година да взе-
мем мерки в тази посока. Извън геополитиче-
ските рискове, които не са под наш контрол, 
съм оптимист и за растежа на икономиката и 
затова смятам, че тези 2% са напълно изпъл-
ними. А защо не, при добра работа, и на по-
ниско ниво. Концептуално смятам, че трябва 
да се стремим към неутрално бюджетно сал-
до, т.е. нулев дефицит.

- Председателят на КРИБ Кирил Домус-
чиев разкритикува правителството за лип-
сата на реформи. Според вас права ли е 
най-голямата работодателска организа-
ция?

- Правителството отдавна е показало же-
ланието си да мисли в една посока заедно с 
бизнеса. Със сигурност липсата на реформи 
в данъчната система е добра новина и затова 
аз участвам във форумите на КРИБ. Ако кри-
тиката е към енергетиката или администра-
тивните пречки за правене на бизнес, то тя 

àâòîð: Íèêîëàé Ñòîÿíîâ

ÒÀÇÈ ÃÎÄÈÍÀ 
ÎÒÄÅËßÌÅ ÄÎÑÒÀ 
ÏÎÂÅ×Å ÏÀÐÈ ÇÀ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È 
ÊÓËÒÓÐÀ 
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е справедлива. Проблемът сме го разпознали 
всички, неслучайно имаше протести срещу ня-
кои реформи. Но се надявам през следващата 
година нещата да бъдат различни и простран-
ството за критика от страна на работодателите 
да намалява.

- Сигурност и здравеопазване - това ли са 
ключовите сектори за реформиране?

- Това са системите, в които има резерви 
по отношение на ефективността. Удовлетво-
реността на обществото от работата на тези 
сфери не е на ниво, следователно със същите 
ресурси могат да бъдат постигнати много по-
добри резултати. Особено в здравеопазването, 
където бюджетът ескалира с пъти за няколко 
години, без чувството за удовлетвореност да се 
повиши. Това е доказателство, че по-големите 
разходи не могат да накарат системата да функ-
ционира добре. По същия начин стоят нещата в 
сферата на сигурността, и най-вече в МВР. През 
2014 г. там значително нараснаха възнаграж-
денията, а не видяхме качествена промяна на 
системата. Надявам се, че сегашният екип на 
министерството, с който имаме обща визия, ще 
успее да го постигне.

- Заложихте 600 млн. лв. приходи от конце-
сията на летище София. Според някои ико-
номисти обаче тези пари трябва да влязат в 
Сребърния фонд, а не да потънат в БДЖ. Ще 
успеете ли да се справите с тази сделка и 
какво налага въпросната финансова опера-
ция?

- Концесията на летището я налага логиката, 
че частният инвеститор е много по-добър стопа-
нин и ще го управлява по-добре. Дори да се уп-
равляват добре, държавните предприятия стра-
дат от конюнктурните смени на мениджмънта, 
а частникът винаги управлява по-качествено, 
най-малко заради своята сметка.

А къде да отидат парите? Има много натру-
пани проблеми в транспорта, особено в же-
лезопътния, още преди да съществува ГЕРБ. 
Неудачни решения, лоши договори за покупка 
на активи, които рано или късно трябва да за-
платим. Най-добре е това да стане с вътреш-
ни резерви, без да се налага да се плаща с 
данъците на хората. И при това с втори плюс 
– повишаване качеството на обслужването на 
летището, защото със сигурност един такъв 
конкурс ще привлече най-големите компании в 
бранша. Относно Сребърния фонд, със самото 
си създаване той изигра своята роля. Такъв тип 
фондове се създават много преди възникването 
на дефицити в пенсионната система. Колкото и 
пари да влязат в него, те са далеч дори от едно-
годишния дефицит в пенсионната система. Не 
казвам, че този фонд е нещо лошо. Той обаче 
трябваше да бъде създаден още преди масова-
та приватизация през 90-те години, за да може 
в него да се акумулират достатъчно средства и 
да изпълни целта си на буфер в осигурителната 
система.

- Споменахте частни стопани. Държава-
та е най-големият собственик в областта 
на енергетиката, която очевидно е във фи-
нансов колапс. След като отказахте държав-
на гаранция за заема на БЕХ, как ще излезе 
енергетиката от черната дупка, в която се 
намира?

- Добрата новина е, че дупката не се разши-
рява. След като не се поддадох на най-лесното  
решение – обществото да застане с данъците 
си зад една печеливша система, виждаме, че тя 
може да се финансира и на изцяло търговски 
принцип, без намесата на фиска. Колкото пове-
че пазарни решения, а не популистки, се взи-
мат в енергетиката, премахвайки корупцията, 
толкова по-бързо ще се промени нейният фи-

ÑÈÂÈßÒ ÑÅÊÒÎÐ 
ÍÅ ÌÎÆÅ ÄÀ 
ÑÚÙÅÑÒÂÓÂÀ 
ÏÐÈ ÑÈËÍÀ 
ÄÚÐÆÀÂÀ
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нансов резултат. Доказателството е, че частни 
инвеститори имат желание за раздържавяване 
на някои активи, което не съм сигурен, че тряб-
ва да се случва на този етап. От друга страна, 
финансовите институции са склонни да креди-
тират системата без държавна гаранция.

- Кои са най-големите предизвикателства 
през 2016 година?

- Това са стрес-тестовете на финансовата 
система и предизвикателствата пред сигурнос-
тта в световен мащаб. Една оценка на качест-
вото на активите на цялата финансова система 
не е правена в Европа, не знам дали е правена 
и по света. На места е оценявана банковата 
система, на места - застрахователи, но накуп 
– пенсионна  система, застрахователен и бан-
ков сектор – никога, и то в рамките на година, в 
една държава. Основание за оптимизъм, че ще 
преминем леко през това изпитание, с оглед на 
тежката 2014 година, в която рухна една голя-
ма финансова институция като КТБ, ми дават 
сегашните резултати на финансовата система.

А иначе, в геополитически план най-голямо-
то предизвикателство е сигурността. На вър-
ха е мигрантската вълна, която постави много 
предизвикателства към ценностите и начина на 
функциониране на обединена Европа. Ако сега 
тръгнете да пътувате, ще видите, че Шенген 
отдавна не е това, което беше. Със сигурност 
тези проблеми ще стоят пред нас през следва-
щите години, а защо не и десетилетие?

- Политическата стабилност у нас поста-
вена ли е под риск?

- Част от вътрешните рискове е и крехката 
политическа стабилност, която всички полагаме 
усилия да поддържаме. Целта е да върнем до-
верието в страната и във финансовата система 
като цяло. А иначе дългосрочно проблемите са 
с популизма като цяло, с образованието, което 

пада като качество, но това са философски по-
нятия.

- Ще има ли процеси на окрупняване в 
банковата система заради стрес-тестовете и 
има ли някаква заплаха за финансовата сис-
тема?

- В България има много банки и процесите по 
окрупняване са естествени, а не провокирани 
от стрес-тестовете. Те са факт на територията 
на цяла Европа. По отношение на финансовата 
система, с изключение на случая с КТБ, където 
се касае за престъпление, не виждам заплахи 
или рискове. Трябва да минем през тази про-
верка, за да върнем доверието, а не да дока-
жем очевидното – че финансовата система е 
стабилна. Тя е твърде добре капитализирана 
и ликвидна. По-скоро стрес-тестовете могат да 
бъдат използвани за неблагоприятни внушения 
по адрес на една или друга институция. Но ми-
сля, че държавата  показа, че има достатъчен 
инструментариум да се справя с такива кризи.

- КРИБ и най-големият синдикат КНСБ за-
почнаха масирана кампания за борба със си-
вата икономика. Сред най-засегнатите секто-
ри са услугите и туризмът. Как смятате да се 
борите с това негативно явление?

- Тази тема е голяма и минава както по ли-
ния на настаняването на туристите, така и по 
отношение на обслужването им. В тази връзка е 
много полезна борбата срещу незаконните сто-
ки като алкохол или цигари без бандерол. Това, 
което може да се направи по линия на свързване 
на фискалните устройства с НАП, не е толкова 
много, защото и сега те са свързани с данъчната 
администрация. Очевидно резултатът не е про-
менен. Трябва да се наблегне на оперативния 
контрол, особено в местата за туристически ус-
луги. Със сигурност има нужда от повече усилия, 
защото сивият сектор не може да съществува 
при една силна държава.   

ËÈÏÑÀÒÀ ÍÀ 
ÐÅÔÎÐÌÈ Â 
ÄÀÍÚ×ÍÀÒÀ 
ÑÈÑÒÅÌÀ Å 
ÄÎÁÐÀ ÍÎÂÈÍÀ 
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Навярно сте забелязали, 
че краят на годината е 
възможно най-активният 
период за финансовите 
анализатори. Успоредно с 

бясната надпревара при оценяване 
на станалото през изминалата годи-
на текат „залозите“ при прогнозите за 
посоката, в която ще се развива гло-
балната икономика през 2016 година. 
Традиционно могат да се чуят вся-
какви мнения и позиции. В този ред 
на мисли - да си припомним златното 
правило, че икономическата прогноза 
е това състояние на икономиката, кое-
то никога не се случва. Последното е 
в кръга на шегата, разбира се.

Кое бе най-важното икономическо 
събитие за 2015 година? Това, както 
знаете, е изключително условно, за-
щото зависи от гледната точка. Без-
спорно за мнозина това е повишаване-
то на основната лихва от Федералния 
резерв в самия край на годината, 
което става за първи път от десет го-
дини насам. Ако попитате южните ни 
съседи, гърците, от друга страна, ще 
получите коренно различен отговор. 
За част от тях безспорен успех е ос-
таването на страната в еврозоната,  
за друга - това е „победата“, която те 
извоюваха над омразната „тройка“, 
въпреки че единственото нещо, което 
успяха да извоюват, е неизползването 

на името „спасителна помощ“ за ми-
лиардите финансова подкрепа. Всич-
ко изглежда сякаш на длъжник, който 
пропада в тресавището на своите за-
дължения, се дава право на последна 
дума пред кредиторите с цел запазва-
не на достойнството му. За китайците 
най-важното събитие за 2015 година 
бе болезненият борсов срив и 

“òâúðäîòî 
ïðèçåìÿâàíå” 
на икономиката им. Това доведе до ко-
лосални финансови загуби за зараж-
дащата се средна класа в страната. 
Да не забравяме, че през последни-
те години инвестирането в акции на 

àâòîð: Áèñåð Ìàíîëîâ

 2016-2016-а  

ИКОНОМИКАТА НА

 2016-2016-а  
ÊÀÊÂÀÒÎ ß ÍÀÏÐÀÂÈÌ
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китайски компании бе официално стиму-
лирано от китайските власти. Китайците 
имат особено отношение към хазарта. Да, 
инвестирането на борсата се превърна 
точно в хазарт за китайците, чрез който те 
виждаха най-бързия начин за увеличаване 
на богатството си. Както всеки балон, така 
и този гръмна. А последствията... спомня-
те си за Помпей. В страната се настани-
ха несигурността и лошите перспективи. 
Всички знаем, че ръстът на китайската 
икономика е точно там, където посочи Ки-
тайската комунистическа партия, и точно 
поради тази причина оставам скептично 
настроен за бъдещите й перспективи.

В Европа всичко се въртеше около по-

редното решение на Европейската цен-
трална банка за поредното 

èçñèïâàíå íà 
ëèêâèäíîñò 
на финансовите пазари. Ако не друго, 
поне името на операцията звучеше до-
бре за широката публика  - „количествени 
облекчения“. Да, определено ставаше въ-
прос за сериозно количество ликвидност, 
което ЕЦБ изливаше месечно на пазара, 
изкупувайки държавен дълг на държавите 
членки на еврозоната за около 60 млрд. 
евро. Ефектът категорично не бе впечат-
ляващ – ръст на БВП за 2015 година на 
държавите членки на еврозоната от 1.8 % 
и достигане на съотношението държавен 

2015 Ã. ÁÅ ÄÎÁÐÀ 
ÃÎÄÈÍÀ ÇÀ 
ÃËÎÁÀËÍÀÒÀ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ, 
ÂÚÏÐÅÊÈ 
ÇÀÄÚËÁÎ×ÀÂÀÍÅÒÎ 
ÍÀ ÄÈÑÁÀËÀÍÑÈÒÅ
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дът? Количествените облекчения во-
дят до меланхолично икономическо 
възстановяване на неприемливо ви-
сока цена. 

В САЩ нещата изглеждат икономи-
чески стабилни. Безработица от 5% и 
икономически ръст от 2.2%. Трябва 
обаче да се направи едно важно уточ-
нение. Ако към безработните бъдат 
включени и хората, които се водят 
обезкуражени,  което означава, че те 
не са регистрирани в бюрата по тру-
да, плюс временно заетите, то проце-
нът на безработицата ще отхвърчи на 
10.4%. Също така реалните работни 
заплати в САЩ не са повишавани от 
2008 година. Въпреки високата зае-
тост, това само по себе си ще повлияе 
върху потреблението. Около 70% от 
БВП на САЩ се създават в сектора на 
услугите. Няма как да не спомена и 

ñðèâà â öåíèòå 
íà ïåòðîëà

Точно това е секторът, който спо-
ред централните банкери е основен 
виновник за потисната инфлация. Да, 

липсата на такава е основната при-
чина, според тях, за ниския икономи-
чески растеж. Аз бих казал, че става 
въпрос за точно обратното. Според 
Емад Мостакю, анализатор от бази-
раната в Лондон Eclectic Strategy, до 
2017 година петролът ще се върне на 
нива над 100 долара за барел. Това 
изглежда малко вероятно към насто-
ящия момент. По-скоро през 2016 
година нивата ще се възстановят 
частично в диапазона 50-60 долара 
за барел, което ще успокои произво-
дителите. Истината е, че нито един 
от производителите не иска да нама-
лява производството в момента, тъй 
като ще трябва да ограничи и пазар-
ния си дял.  

Валутните войни ще продължат. 
Всички искат слаби местни валути и 
всички искат те да доведе до увели-
чаване на износа. Това наподобява на 

ïúëíà ëóäíèöà

Едно е сигурно, че силният долар 
не представлява проблем толкова 
за САЩ, колкото за така наречени-
те нововъзникващи пазари, които по 

принцип са „доларови“ икономики.  Не 
считам, че през 2016 година ще видим 
еврото под паритет спрямо долара, 
както видяхме, тази прогноза не се 
сбъдна и през 2015 година. Валутните 
курсове никога не са били „магическо-
то решение“ за стимулиране на която 
и да е икономика. Япония има горчив 
опит по темата.  Когато говорим за ва-
лути, е редно да споменем и драмата 
с швейцарския франк. Швейцарската 
централна банка премахна нивото за 
подкрепа на франка спрямо еврото  от 
1.20 франка за евро, което доведе до 
невиждано краткосрочно покачване 
на „шоколадовата“ валута. Разбира 
се, че прогнозите незабавно станаха 
изключително негативни. Вещаеха се 
апокалиптични сценарии за икономи-
ката, което ще доведе до високо ниво 
на безработица. Истината е, че швей-
царската икономика изключително 
успешно абсорбира валутния шок, а 
безработицата остана  малко над 3 %.

2015 година бе една добра година 
за глобалната икономика, въпреки за-
дълбочаване на дисбалансите.  Може 
да се каже, че в глобален план основ-
ни играчи за пореден път бяха цен-
тралните банки. Тяхната „разхлабена“ 
парична политика предопределяше 
процесите във финансовата сфера и 
реалната икономика. Това ще продъл-
жи и през 2016 година.

Според МВФ 2016 година ще бъде 
по-добра от 2015 година от гледна 
точка на глобалния икономически 
растеж. Прогнозират увеличаване с 
3.6%. Това е добре, но трябва да се 
има предвид, че те рядко са коректни 
в тези прогнози. 

През 2016 година аз лично се на-
дявам да бъде намерено решение на 
ужасяващия конфликт в Сирия. Надя-
вам се през 2016 година да няма те-
рористични актове. Надявам се през 
2016 година човечеството да започне 
да уважава една идея повече приро-
дата, а не единствено да я експло-
атира. А икономиката..., икономиката 
е точно такава, каквато я правим ние, 
така че каквото посеем, това и ще жъ-
нем. Успех на всички!   

За някои събитието на 2015 г. може да е увеличението на лихвите в САЩ

Китайската икономика остава във фокуса и през 2016 г.
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В края на 2014 г. правител-
ството внезапно разклати 
пенсионната система. Това 
гръмко беше обявено като 
реформа, но всъщност бяха 

направени някои промени с твърде 
съмнителен характер. Приетите нор-
мативни документи  дадоха възмож-
ност на осигурените лица да прехвър-
лят натрупаните средства в своите 
индивидуални партиди от пенсионния 
фонд в НОИ. Тази мярка обаче не 
беше добре премислена и  не беше 
направена необходимата оценка за 
въздействието. Законовата и подза-
коновата уредба е непълна, неясна и 
подвеждаща, твърдят от пенсионните 

фондове. 

Но желанието за реформи и в 
този сектор секна и постепенно всич-
ко затихна. Така някои важни стъпки 
- като въвеждането на мултифондо-
вете, ще чакат по-добри времена. 
Сега пенсионната система трябва 
да се справи с трусовете, които вне-
запно й се стовариха, вместо да се 
търси работещо решение на задъл-
бочаващите се проблеми, свързани с 
пенсионните доходи в България. За 
съжаление и по отношение на пенси-
онната система виждаме когато гръм 
удари откъм управляващите, как 
дълго ехото заглъхва.   

ГРЕШНИ ХОДОВЕ С 
ÏÀÐÈÒÅ ÇÀ ÒÐÅÒÀÒÀ ÂÚÇÐÀÑÒ

ÑËÅÄ ÓÄÀÐÍÈÒÅ 
ÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀ 

ÓÏÐÀÂËßÂÀÙÈÒÅ 
ÇÀ ÏÐÎÌÅÍÈ Â 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÀÒÀ 

ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÏÐÅÄÈ ÃÎÄÈÍÀ, 
ÆÅËÀÍÈÅÒÎ ÇÀ 

ÐÅÔÎÐÌÈ ÑÅÊÍÀ
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ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÈßÒ ÍÀ×ÈÍ ÇÀ ÏÎÂÈØÀÂÀÍÅ 
ÍÀ ÏÅÍÑÈÎÍÍÈÒÅ ÄÎÕÎÄÈ ÏÐÈ 

ÑÅÃÀØÍÈß ÄÅÌÎÃÐÀÔÑÊÈ ÑÐÈÂ Å 
ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÊÀÏÈÒÀËÎÂÈÒÅ ÑÕÅÌÈ

Така и не разбрахме кому беше нужен този 
трус с пенсионната система, предизвикан 
преди година. Ако наречем реформа про-
мените в пенсионната система в частта, 
свързана с капиталовите схеми, тя трябва 

да е в кавички. Нямаме колебания, че единстве-
ният начин за повишаване на пенсионните доходи 
при сегашния демографски срив е развитието на 
капиталовия стълб, който ще осигури по-високи 
пенсии на хората с по-голям трудов стаж, плащали 
вноските си върху по-висока база. Това разтоварва 
тежестта от солидарните фондове. Не разбирам 
как правилният начин за развитие на пенсионната 
система може да е подкрепата на задълбочаващия 
се дефицит на солидарния фонд. Всеки специа-
лист на каквото и да е ниво в системата знае, че 
начинът да се повишат пенсионните доходи ми-
нава през развитие на капиталовите схеми. В по-
твърждение на това е последният съвместен до-
клад на Европейската комисия, ЕЦБ и още няколко 
институции, свързан със становището им за начи-
ните да се стигне до растеж през 2016 г. Според 
тях солидарните пенсионни схеми ще са в затруд-
нение при влошената демографска картина в Ев-
ропа. Решението е в развитието на индивидуални-
те и колективните пенсионни схеми, което на езика  

на българското законодателство означава втория 
и третия стълб на пенсионната система. Вместо 
действия в подкрепа на втория и третия стълб у 
нас се даде възможност готово събрани пари на 
гражданите в универсалните и професионалните 
фондове да се преливат в солидарния стълб. Това 
според нас е недалновидно.

Държавата предлага да увеличи пенсиите на кли-
ентите на универсалните фондове, ако те си прех-
върлят парите в НОИ. Тази възможност изглежда, 
че е в полза на клиентите на универсалните фондо-
ве. Държавата е готова да похарчи няколкостотин 
милиона, за да получи няколко десетки милиона. 
Ние няма как да спрем хората да направят това, 
при положение че те вече са пенсионери. Пробле-
мът е, че държавата забрави за задължението си 
да осигурява равнопоставеност между гражданите. 
Има хора, които вече получават увеличение на дър-
жавната си пенсия и за тях това е добре. Но има и 
немалко пенсионери, които прехвърлят парите си, 
а по редица причини не получават никакво увеличе-
ние. Такъв проблем се получи например при хора с 
минимална и с максимална пенсия, на които после 
не им дават да върнат обратно парите си. Инвали-
дите са сред най-ощетените.   

Íåäàëíîâèäíè 
ðåøåíèÿ 
ïðåäèçâèêàõà 
òðóñ â 
ñèñòåìàòà

Äàíèåëà Ïåòêîâà, 
ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð 
íà ÏÎÊ “Äîâåðèå”:
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ÌÓËÒÈÔÎÍÄÎÂÅÒÅ ÙÅ ÄÀÄÀÒ ÐÅÀËÅÍ 
ÈÇÁÎÐ ÍÀ ÎÑÈÃÓÐßÂÀÙÈÒÅ ÑÅ

Äâèæåíèåòî 
äà å íàïðåä, 
à íå íàçàä

Íèêîëà Àáàäæèåâ, ïðåäñåäàòåë 
íà Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ íà 
äðóæåñòâàòà çà äîïúëíèòåëíî 
ïåíñèîííî îñèãóðÿâàíå:

В нашата страна думата „реформа“ се използва 
с особена лекота. През последните година-две 
не е правена пенсионна реформа, а се пред-
приеха някои частични промени, свързани с 
пенсионното осигуряване. Това са преди всичко 

параметрични изменения, свързани с увеличаването на  
възрастта за пенсиониране, на стажа, на осигурителна-
та вноска,  а характерът и структурата на пенсионната 
система не са променяни. Пенсионната реформа е нещо 
много повече, такава  беше направена през 2000 г., ко-
гато се създаде т. нар. тристълбов пенсионен модел на 
пенсионната система. Първият стълб – разходопокривна 
система, управлявана от НОИ, вторият и третият стълб – 
допълнителното задължително и доброволно пенсионно 
осигуряване, управлявано от лицензирани пенсионно-
осигурителни дружества. Сегашните промени бяха насо-
чени повече към първия стълб, но съществено засегнаха 
и дейността на универсалните и професионалните пен-
сионни фондове.

За да имаме ефективно допълнително пенсионно 
осигуряване, то трябва да продължи да се развива така, 
както това става вече 15 години. Макар и да има крити-
ки, то върви успешно. Пенсионните фондове – универ-
сални, професионални и допълнителни, бяха създадени 
през 2002 г. и към  днешна дата активите им достигна-
ха 9 млрд. лв. Доходността на пенсионните дружества 
за периода 2013-2015 г. вече е 3-4% при доходност на 
депозитите в банките под 1%. За периода 2002 – 2015 г. 
средният размер на начислената средно претеглена го-
дишна доходност от пенсионните фондове по партидите 
на осигурените лица е в рамките на 5,02 – 5,60 %. Ето 
защо занапред трябва да се създадат условия за раз-
витие както на втория стълб, така и на третия стълб,  а 
не да се търсят начини да се ограничава дейността от 
пенсионните фондове и да се изземат натрупаните в тях  
средства. Пенсионните фондове допринасят за разви-
тието на българската икономика, тъй като те са най-го-
лемите институционални инвеститори. Над 50% от ак-
тивите им са вложени в българската икономика, другата 
част основно е инвестирана в рамките на ЕС. Тези почти 

9 млрд. лв. в пенсионните фондове са собственост на 
осигурените лица и се намират в техните лични парти-
ди и някои от тях вече получават средства под формата 
на пенсионен доход. Добре щеше да е, ако вноската  се 
увеличеше на 7%, както беше записано в закона, за да 
се осигурят по-високи допълнителни пенсии. Така и не 
се реализира добрата идея в дейността на пенсионните 
дружества да се въведат мултифондовете и да се даде 
право на осигуряващите се да участват непосредствено  
в управлението на своите средства, като избират порт-
фейли с различен риск при инвестирането им. 

Държавата трябва по-целенасочено да използва ре-
сурса на пенсионните фондове при инфраструктурни 
проекти, което ще дава принос за икономиката на стра-
ната. Засега обаче се сложи прът в колелата на пенси-
онните дружества с т. нар. избор, което доведе само до 
по-голямо объркване. Недопустимо се противопоставиха 
дейностите, осъществявани от НОИ  и от капиталовите 
пенсионни фондове от втория стълб, вместо те взаимно 
да се допълват.

Голямата цел на пенсионната ни система е,  когато 
хората се пенсионират, осигурителният им доход да е в 
рамките  70-80% от дохода, който са получавали от тру-
довата си дейност. Така те няма да  променят сериозно 
достигнатия стандарт на живот. Световната банка при-
знава, че най-добрите пенсионни системи са смесените 
и при тях има и разходопокривен стълб, и капиталово 
управление на част от средствата. Хората трябва да се 
осигуряват и в трите стълба, а не да бъдат подвеждани, 
че може да разчитат само на държавното обществено 
осигуряване. 

Усилията на пенсионните дружества ще бъдат на-
сочени към динамично развитие на тяхната дейност. 
Очакваме 2016 г. да е трудна, но се надяваме, че ще 
бъдат поправени допуснатите от управляващите греш-
ки по отношение на пенсионните фондове. Движението 
и развитието на българската пенсионна система тряб-
ва да е напред, а не назад.   
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ÀÊÎ ÑÈÒÓÀÖÈßÒÀ ÍÅ ÑÅ ÏÐÎÌÅÍÈ, ÄÅÔÈÖÈÒÚÒ Â ÍÎÈ ÙÅ ÐÀÑÒÅ, ÎÑÈÃÓÐÈÒÅËÍÀÒÀ ÒÅÆÅÑÒ ÇÀ 
ÐÀÁÎÒÅÙÈÒÅ ÍÀ ÑÂÅÒËÎ ÙÅ ÑÅ ÂÄÈÃÀ, À ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÈÒÅ ÙÅ ÏÐÎÄÚËÆÀÒ ÄÀ ÌÈÇÅÐÑÒÂÀÒ 

Êîçìåòè÷íèòå 
ïðîìåíè íå 
ñà ðåôîðìà

Äåñèñëàâà Íèêîëîâà, 
ãëàâåí èêîíîìèñò íà Èíñòèòóòà 
çà ïàçàðíà èêîíîìèêà:

Пенсионната реформа е една от многото ре-
форми, които така и не се случват в България. 
Някой би казал, че промените в Кодекса за со-
циално осигуряване, гласувани в края на 2014 
и началото на 2015 г., са именно така чаканата 

пенсионна реформа. Да, обаче един по-внимателен ана-
лиз на ефектите от тези промени показва, че в дълго-
срочен план те ще доведат дори до по-голям дефицит 
в Държавното обществено осигуряване (ДОО), отколкото 
ако изобщо не бяха правени. Това се вижда ясно от раз-
четите на самите вносители на промените. Според ак-
тюерските разчети, придружаващи законопроекта на МС, 
след приетите промени дефицитът в ДОО ще достигне 
около 1,2% от БВП през 2037 г. За сравнение, ако не бяха 
правени никакви промени, дефицитът би бил по-нисък - 
1,1% от БВП през 2037 г.

Затова възниква логичният въпрос  какъв е смисълът 
от „реформа“, която прави пенсионната система още по-
неустойчива в дългосрочен план. Не че понастоящем 
пенсионната система е кой знае колко устойчива. На-
против, тя е във фактически банкрут, поне ако се съди 
по огромния ѝ дефицит. За 2015 г. се очаква дефицитът 
да достигне близо 59% от разходите. Т. е. около 59% от 
разходите за пенсии се финансират не от осигурителни 
вноски, а от други държавни приходи, като тежестта на 
недостигащите средства постоянно расте. Ако през 2008 
г. дефицитът е бил равен на 10% от данъчните приходи, 
то по прогнозни данни през 2015 г. той вече ще достигне 
20% от данъците. 

Изгледите в един по-дългосрочен хоризонт са още по-
малко розови. Към 2013 г. 100 пенсионери се издържат от 
124 работещи, които плащат своите осигурителни внос-
ки. Според прогнозите на Европейската комисия през 
2060 г. това съотношение ще се влоши до 106 работещи 
на 100 пенсионери. Неизбежно това ще доведе и до ре-
ално по-малки пенсии за бъдещите пенсионери. Ако през 
2013 г. средната пенсия е била равна на 34% от средната 
брутна заплата, то през 2060 г. пенсиите се очаква да на-
малеят до 28% от брутната заплата.  

Какво може да се направи, за да се обърне тази не-
благоприятна тенденция и пенсионерите да получават 
достойни пенсии, а не да зависят от благоволението на 
управляващите, които и да са те? 

Една автентична реформа би целяла да постави сис-
темата върху финансово устойчиви основи. Това може 
да стане като постепенно се засили ролята на капита-
ловия елемент, т.е. на личните спестявания за пенсия, 
за сметка на разходопокривния елемент, който отдавна 
е банкрутирал. Всъщност това беше и замисълът на ре-
формата в пенсионната система от 1999-2000 г., която 
беше предприета с помощта на Световната банка. През 
2000 г. беше създаден втори капиталов стълб (т.нар. уни-
версални пенсионни фондове) и вноската в него започна 
плавно да се увеличава през следващите години. За съ-
жаление през 2007 г. тази реформа беше спряна, като 
вноската в капиталовия стълб остана 5%.

При личните пенсионни сметки всеки, който се осигу-
рява за пенсия, ще може да провери колко точно е спес-
тил за старините си във всеки един момент и ще може да 
разчита именно на тези спестявания, а не на обещанията 
на политиците. Това е пътят, по който вървят повечето 
страни в Европа. Личните пенсионни спестявания по-
степенно увеличават тежестта си в пенсиите, а в някои 
страни (като Холандия например) те скоро ще доминират 
в пенсионния доход. България за жалост се нарежда и в 
дъното на тази европейска класация, тъй като пенсии от 
капиталовия стълб все още не се плащат, а прогнозите 
са за незначителен дял на тези пенсии в бъдеще. 

Ако тази ситуация не се промени, дефицитът в НОИ ще 
расте, осигурителната тежест за работещите на светло (кои-
то ще стават все по-малко) ще се вдига, а пенсионерите ще 
продължат да мизерстват. За политиците тази ситуация е из-
годна, тъй като пенсионерите ще гласуват за този, който обе-
щае по-голямо увеличение на пенсиите. Въпросът е дали 
това е най-доброто, на което може да се надяват сегашните 
и бъдещите пенсионери? Реформите в пенсионните систе-
ми в  Европа дават ясен отговор и той е отрицателен.   
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ÏÀÇÀÐÍÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÇÀ
ПЕЧЕЛИВШ БИЗНЕС

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Вендинг бизнесът е най-но-
вото предизвикателство за 
Цветан Лъжански. В него 
той вижда не просто ниша 
за машинната продажба на 

храни и напитки, а възможности за кон-
солидация и растеж. Има ключова роля 
като съсобственик в две компании: 
Breaktime  - за вендинг услуги и апара-
ти за пречистване на вода, и Focused 
Brand Development - за дистрибуция на 
италианско кафе Segafredo.

Вендинг бизнесът е много фрагмен-
тиран, а и средата се промени, след 
като беше въведено изискването за 
фискално отчитане на продажбите през 
вендинг машини. Това е причина  ре-
дица от старите играчи да започнат да 

търсят начин за излизане от тази дей-
ност. 

Â ïðîáëåìà 
âèæäà âúçìîæíîñò
и така партньор на Лъжански става 
Светодар Йосифов, с когото са работи-
ли заедно в „Девин“ АД. Двамата раз-
работват стратегията за навлизане на 
този пазар. Анализът сочи, че повечето 
оператори имат стари машини и пора-
ди това не продават висококачествени 
продукти. Решават да ползват само 
нови машини, които вече са над 500 - 
така осигуряват качествено обслужване 
на крайния клиент. Навлизат активно с 
кафе за офисите, което също е твърде 
фрагментиран бизнес. Отскоро дават 
под наем апарати за пречистване на 

ÁÈÇÍÅÑÚÒ Å ÍÀ×ÈÍ ÄÀ 
ÑÚÇÄÀÂÀØ ÑÒÎÉÍÎÑÒ. 
ÐÀÁÎÒÀÒÀ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÂÚÐÂÈ 
Ñ ËÅÊÎÒÀ È ÄÀ Å ÊÀÒÎ 
ÇÀÁÀÂËÅÍÈÅ. ÁÈÇÍÅÑÚÒ Å 
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ,  Â ÅÊÈÏÀ ÒÐßÁÂÀ 
ÄÀ ÂÈÒÀÅ ÏÎÇÈÒÈÂÍÀ ÅÍÅÐÃÈß 
È Â ÍÅÃÎ ÄÀ ÑÅ ÂÊËÞ×ÂÀÒ 
ÕÎÐÀ, ÃÎÒÎÂÈ ÄÀ ÃÐÀÄßÒ, 
ÒÂÚÐÄÈ ÖÂÅÒÀÍ ËÚÆÀÍÑÊÈ, 
ÊÎÉÒÎ ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÎ ÑÅ 
ÇÀÍÈÌÀÂÀ Ñ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ È 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ. 
ÒÎÉ ÙÅ ÄÀÄÅ ÑÚÂÅÒÈ ÊÀÊ ÄÀ 
ÐÀÇÂÈÅÌ ÓÑÏÅØÅÍ ÁÈÇÍÅÑ È 
ÄÀ ÏÐÈÂËÅ×ÅÌ ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈ 
È ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ
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вода,  които вече са изместили галоните 
в Западна Европа. Предлагат все по-ком-
плексно решение с храни и напитки за 
офиса. Моделът работи и те са като бяла 
врана в този бизнес, в който други нами-
рат само проблеми.

След като завършва Стопанския фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски“, 
Цветан Лъжански започва работа като 
анализатор в Българо-американския ин-
вестиционен фонд, който впоследствие 
прерасна в Българо-американска кредит-
на банка. Една от инвестициите на фон-
да е в „Пилко“- Разград, компания, която 
по онова време е на ръба на фалита, но 
благодарение на 

ïðîôåñèîíàëíàòà 
íàìåñà 
става сред лидерите на пазара. След това 
инвестират в  „Роял фуудс“, после в „Де-
вин“ АД, където той беше главен изпълни-
телен директор. Двете компании получиха 
успешно развитие и бяха продадени. За-
едно с други големи компании създават 
„Екопак“, лидер в разделното събиране на 
отпадъци, и пет години Лъжански е неин 
изпълнителен директор. Трън във вене-
ца на успеха обаче е покупката на „Роял 
патейтос“, направена заедно с фонда за 
рисков капитал Global Finance. Вярната 
формула така и не е намерена и компани-
ята бива продадена, а две години по-къс-
но новите й собственици я затварят. 

След раздялата си с „Девин“ през 2012 
г. Цветан Лъжански си дава година почив-
ка, преди отново да се заеме сериозно с 
бизнес. Но вече тръгва по нов начин – с 
постигнат баланс между професионален 
и личен живот. Гледа на себе си като на 
човек, който развива компании, а не все-
кидневно да върти кормилото и да нати-

ска педалите. 

Лъжански се запознава с вендинг биз-
нес още докато е в „Девин“, тъй като в 
компанията имали намерението да про-
дават бутилки вода чрез вендинг опера-
тори. Още тогава той разбира, че в тази 
дейност има голям потенциал за консо-
лидация. В страната има около 30 хил. 
машини, а най-големите оператори са 
най-много с 1200 устройства. Най-често 
операторите имат по 10-20 машини. Така 
с Йосифов виждат възможност за навли-
зане в този бизнес и за добавяне на нови 
дейности, свързани с обслужване на 
офисите. В момента имат база в София, 
Пловдив и Бургас, а с апаратите за вода 
имат национално покритие. Опитват да 
се развиват

ñ ïðåìåðåíî 
âèñîêî òåìïî 
а не да правят незабавни разширения. 

Когато плановете за развитие на 
Breaktime кристализират, се обръщат 
към  фонда NEVEQ II за финансиране и 
в негово лице откриват партньор. Наме-
ренията са максимално добре да развият 
компанията: „В този бизнес най-ценното 
не са машините, а договорите с клиен-
тите. Стара машина може да се намери 
за 1000 лв., а нова струва до 10 пъти по-
вече. Търсим да купим бизнес от някой, 
който е работил така, че да е привлякъл 
множество доволни клиенти.“ 

NEVEQ II  инвестира в Breaktime и вече 
заедно придобиват вендинг компании, за 
да ги консолидират под една шапка. Цел-
та е Breaktime да стане безспорният ли-
дер във вендинг услугите. В този бизнес 
има много предизвикателства, особено 

ÂÈÍÀÃÈ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÈÌÀÒÅ ÂÈÇÈß ÍÀÊÚÄÅ 
ÂÚÐÂÈÒÅ È ÄÀ ÇÍÀÅÒÅ ÑÂÎÅÒÎ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎ 
ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÎ, ÑÚÂÅÒÂÀ ÖÂÅÒÀÍ ËÚÆÀÍÑÊÈ

Ðàáîòåùèÿò 
ìîäåë

1. ×îâåê òðÿáâà äà å 
ïî÷òåí â áèçíåñà. Êîãàòî 

ñúçäàäåø äîáðî èìå, òîâà 
íîñè îãðîìíè äèâèäåíòè è 
âñè÷êî ïîòðúãâà. Ïî÷òåíîñòòà 
äàâà ãîëåìè ðåçóëòàòè.

2. Îáãðàæäàéòå 
ñå ñ áåçñïîðíè 

ïðîôåñèîíàëèñòè. 
Âñåêè äîáúð ñïåöèàëèñò 
å áåçöåíåí, ñëàáèÿò 
ïðîôåñèîíàëèñò äîðè è áåç 
ïàðè äà ðàáîòè, ñàìî ïðå÷è. 
Çàñëóæàâà ñè äà ïëàòèø 
ñêúïî çà òîï åêñïåðò è äà 
íÿìà êîìïðîìèñ ñ òîâà. 

3. Ïðàâåòå âñè÷êî ïî íàé-
äîáðèÿ íà÷èí, ìàêàð 

â íà÷àëîòî äà ñå èçèñêâà 
ïî-ãîëÿì ôèíàíñîâ ðåñóðñ. 
Ìîæå äà ñå êóïÿò âòîðà 
ðúêà ìàøèíè, íî “ñòèñíåòå 
çúáè” è âçåìåòå íîâè îò íàé-
äîáðèòå ïðîèçâîäèòåëè. Òå 
èìàò ïî-íèñêè îïåðàòèâíè 
ðàçõîäè, êà÷åñòâîòî íà 
îáñëóæâàíå å ïî-âèñîêî è 
â äúëãîñðî÷åí ïëàí òîâà å 
ïå÷åëèâøàòà ñòðàòåãèÿ.

4. Âèíàãè òðÿáâà äà èìàø 
âèçèÿ íàêúäå âúðâèø 

è äà çíàåø êîå å òâîåòî 
êîíêóðåíòíî ïðåäèìñòâî. 
×îâåê òðÿáâà äà å íàÿñíî ñ 
êàêâî å ïî-äîáúð îò äðóãèòå. 
Â Áúëãàðèÿ èìà õèëÿäè 
âåíäèíã ìàøèíè, êîèòî 
ïðàâÿò åâòèíî, íî ëîøî êàôå. 
Íÿìà ïîëçà äà ñè ïîðåäíèÿò, 
êîéòî ïðàâè íåùàòà ñúùî 
òàêà çëå, êàêòî è äðóãèòå. 
Òðÿáâà äà èìàø ìîäåë, êîéòî 
íå ïðîñòî äà òå îòëè÷àâà, íî 
è äà å óñòîé÷èâ. 
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когато в началото ресурсите са малко. Почтеността също е 
изпитание – може да опиташ да пестиш от данъци. Но тряб-
ва да си убеден, че не това е твоят бизнес модел. Затова 
машините на Breaktime отчитат пред НАП всяка продажба. 
За да си лидер, трябва  да намериш начин 

äà ïðàâèø íåùî 
ïî-äîáðå îò äðóãèòå

Важно е да си устойчив и да вярваш в принципите си, 
казва Лъжански: „При мен сега е по-лесно, след десетия 
създаден бизнес вече зная кое работи и кое - не. Някой 
може да твърди, че е изгодно евтино да наемам хора, за-

щото те бързо ще се научат. За да пестя от инвестиции, да 
купувам старо оборудване. При опита, който имам, трудно 
някой ще ме убеди да приема такава философия.“ 

Според Цветан Лъжански всеки трябва да си избере 
линия на поведение и да я следва. Във всеки бизнес име-
то и брандът са основният актив, убеден е той. Опитът 
в бизнеса досега е изградил у него следното разбиране: 
„Бъди себе си и се радвай на живота. Бизнесът е инте-
грална част от живота и между тях няма разделителна 
линия.“ И ако си почтен и последователен, ще изградиш 
добра репутация, която после ще работи за теб.   

Óðîê ïî 
óïðàâëåíèå

Íàé-ñêúïîïëàòåíèÿò óðîê çà 
Öâåòàí Ëúæàíñêè å îïèòúò 
â “Ðîÿë ïàòåéòîñ”, êîÿòî 
âïîñëåäñòâèå ôàëèðà. 
Ôèðìàòà å çà áëàíøèðàíè 
êàðòîôè, íî â íà÷àëîòî íà 
âåêà îñíîâíèÿò ïðîáëåì 
å, ÷å â Áúëãàðèÿ íÿìà 
äîñòàòú÷íî ñóðîâèíà. 
Ïðèåìàò êàòî ñâîÿ ìèñèÿ 
âúçñòàíîâÿâàíåòî íà 
êàðòîôîïðîèçâîäñòâîòî. 
Çàïî÷âàò äà ôèíàíñèðàò 
ïðîèçâîäèòåëè. Íî êîãàòî 
ðåêîëòàòà å ïðèáðàíà, 
öåíàòà ïî ïàçàðèòå å äîñòà 
ïî-âèñîêà îò äîãîâîðåíàòà 
è ïðîèçâîäèòåëèòå 
ïðåäïî÷èòàò äà ïëàòÿò 
íåóñòîéêàòà è äà ñè 
ïðîäàäàò ñòîêàòà íà 
äðåáíî. Íèòî åäíà ãîäèíà 
òå íå ñè èçïúëíÿâàò 
äîãîâîðèòå.Òàêà ôàáðèêàòà 
çà áëàíøèðàíè êàðòîôè 
å ïðèíóäåíà äà êóïóâà îò 
Çàïàäíà Åâðîïà. Ãîëÿìàòà 
ãðåøêà å, ÷å îïèòâàò äà 
ñúçäàäàò ïîìèíúê íà õîðà, 
êîèòî íÿìàò îñîáåíî âèñîê 
ìîðàë. Èçâîäúò å, ÷å àêî 
íå ñè îñèãóðèë îñíîâíàòà 
ñóðîâèíà çà ñâîåòî 
ïðîèçâîäñòâî, ùå èìàø 
ñåðèîçåí ïðîáëåì.

Çàïîìíÿùè ñå óðîöè çà 
Öâåòàí Ëúæàíñêè ñà è 
êîìïðîìèñèòå, êîèòî å 
ïðàâèë ñ ÷îâåê îò åêèïà. 
Òîâà ñå å âðúùàëî êàòî 
áóìåðàíã è çàòîâà âå÷å å 
óáåäåí, ÷å êîìïðîìèñúò 
ñ êà÷åñòâîòî íà õîðàòà å 
íåäîïóñòèì.
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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.



40
ПО

РТ
Ф

ЕЙ
Л

МИТ Е, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÍÎÑÒÒÀ Å ÍÈÑÊÀ

Áîãäàí Áîãäàíîâ:

ÔÈÍÀÍÑÎÂÈÒÅ 
ÐÅÇÓËÒÀÒÈ 
ÇÀÂÈÑßÒ ÎÒ 
ÓÌÅÍÈßÒÀ  ÇÀ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÍÀ ÐÈÑÊÀ È ÍÀ 
ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈÒÅ

Най-доброто определение за финансовите директори 
е,  че са стратегически бизнес партньор.

Подводните камъни, за които всеки финансов ди-
ректор трябва да внимава, са управлението на бизнес 

риска и управлението на промяната. В нашата компания това е 
споделена отговорност на мениджмънта и на всички служители. 
Подходът ни е всички да гледаме в една посока, да имаме сети-
ва за динамиката и да идентифицираме бизнес рисковете, които 
може да застрашат нашата компания. Основното е добра колабо-
рация и взаимодействие в целия екип.

Финансовият директор има наблюдение над финансовите 
потоци на компанията и знае кои са основните инструменти и ло-
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стове, които може да повлияят на успеха. Той трябва да  
умее да разясни как действието и бездействието на всеки 
един се отразява върху финансовите резултати на пред-
приятието.

От финансовия директор зависи да подкрепи ме-
ниджмънта на компанията при вземането на правилните 
бизнес решения, които носят добавена стойност за дру-
жеството.  Има различни методологии, чрез които да се 
измери ефектът от всяко решение и от всеки конкретен 
план за действие. Така може да се прецени дали дадена 
инвестиция ще надхвърли очакваната норма на възвръ-
щаемост. При разработването на бизнес план трябва да 
претеглят всички рискове и да се предвидят няколко сце-
нария, а не да се залага само на една карта. Нужно е да 
се развие основен, оптимистичен и песимистичен сцена-
рий за развитие. Така ще има по-широка визия накъде ще 
върви компанията и ще се създадат условия за адекватна 
и бърза реакция, ако се стигне до най-лошия вариант на 
развитие. В моята практика съм работил в успешни меж-
дународни компании с производства в България, които 
имат множество проекти. Имало е случаи някой проект да 
не се развива така добре, както е планувано. Съответно 
са необходими усилия от целия мениджърски колектив и 
от целия състав, за да анализират детайлно  всички при-
чини и фактори, които действат, и навреме да се предпри-
емат коригиращи действия.

Спецификата на финансовия мениджмънт в мулти-
национална компания е в това, че трябва да има пълно 
разбиране на бизнеса на групата. За да може да се изпъл-
ни стратегията на локално ниво, тя трябва да се познава 
добре, а също да има яснота не само кои са клиентите, но 
и какви процеси текат. Това е необходимо условие, за да 
може всичко да върви добре и финансите да се управля-
ват правилно.

Правилата, които като финансист спазвам, са прос-
ти – неутралност при взимането на решения и бизнес ети-
ка. В управлението няма готови решения. При нас работят 
много хора, важно е да се разбират нуждите на всеки и по 
този начин да се създава цялостната стратегия на ком-
панията. Тя трябва да функционира в реалната среда по 

най-подходящ начин. 

Финансовото здраве на една компания се поддър-
жа с адекватното управление на бизнес рисковете, но и 
на бизнес възможностите, които се отварят от пазара и 
от конюнктурата. Опитът ми на финансов мениджър ме 
научи, че развитието и придобиването на умения става 
през целия живот. В тази професия човек трябва много да 
чете, да следи специализирана литература и икономиче-
ски сайтове, да наблюдава и анализира бизнес процесите 
в света, да наблюдава макроикономиката, пазарите, кон-
куренцията. По този начин се придобива генерално разби-
ране за бизнеса и може да се прецени какви са пазарните 
възможности и пазарните рискове. 

Осъзнавам колко е важно човек да е отворен към 
промяната. Общо седем години съм финансов мениджър 
в производствени компании и вече съм наясно, че за да 
може финансовият директор добре да си върши работа-
та, трябва да разбира всички специфики на конкретния 
бизнес. Той трябва да има навременна информация и да 
чувства пулса на бизнеса. Ако един финансист има сетива 
за това, то необходимите условия за успех са налице. До-
брият финансов мениджър може еднакво успешно да се 
справи на такава позиция в най-различни бизнеси.

Според мен една инвестиция е оправдана, ако тя 
надхвърля очакваната норма на възвръщаемост на група-
та, ако е част от стратегията на компанията или е свърза-
на с развитието на компетенциите на служителите. Вяр-
вам, че ако се инвестира в човешкия капитал, това носи 
добавена стойност и се отразява на финансовите показа-
тели на компанията. 

Ако някой има съмнения, че в България си стру-
ва да се произвежда, няма да се съглася с него. Има 
измерители и може да се прави сравнение на база се-
бестойност, качество на продукцията, срокове на достав-
ка, бърза реакция на клиентски изисквания и промени в 
процеси и продукти. Във фирмите в България, в които 
съм работил, е доказано, че всичко върви добре и няма 
причини за колебания в това. Водещ фактор не е само 
чистата себестойност, а има и редица други критерии. 

Áîãäàí Áîãäàíîâ å ôèíàíñîâ ìåíèäæúð íà çàâîäà íà “Øíàéäåð Åëåêòðèê” â Ïëîâäèâ. Òîé å 
íà 32 ãîäèíè, çàâúðøèë å èêîíîìèêà â Óíè Õàéäåëáåðã, Ãåðìàíèÿ. Êàðèåðàòà ìó çàïî÷âà êàòî 
ôèíàíñîâ àíàëèçàòîð â Entrea Capital.  Ïðîôåñèîíàëíèÿò ìó ïúò ïðîäúëæàâà êàòî  ôèíàíñîâ 
ìåíèäæúð â Magna Powertrain International. 
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Мит е, че в България производителността 
на труда е ниска. Практиката, която имам, 
ми дава основания да твърдя, че добра-
та организация, разумното управление на 
производствените процеси, използването 
на специфични подходи и добри практики 
(lean culture) дава възможност да има ви-
сока производителност на труда, харак-
терна за Западна Европа и напредналите 
икономики. Ако не се инвестира в хората и 
в технологичното развитие, в оптимизация 
на производствените процеси, няма как 
производителността да е висока.

Станах финансист, защото това е ес-
тественото продължение на академичния 
път, по който поех. Математиката винаги ми 
е харесвала, доставяло ми е удоволствие 
да работя с числа, рано започнах да се ин-
тересувам от борси и финансови пазари и 
така финансите станаха моя слабост. 

За мен парите са инструмент за раз-
плащане. Компания, която разполага с до-
бри парични потоци, се радва и на свобода 
при вземането на бизнес решения. В личен 
план с парите може да направиш своите 
близки хора по-щастливи и да прекарате 
хубаво време заедно.

Най-добре похарчените пари са за 
проекти с висока добавена стойност и бър-
за възвръщаемост. Важно е да се заделят 
средства и за развитието на служителите, 
защото това са наистина добре похарчени 
пари. 

 
Очаквам финансовата 2016 г. да е 

положителна. Предвижданията са нашата 
компания да расте като оборот, производ-
ство, обеми и да оправдаем очакванията 
на групата, поставени към нас. Растежът 
се очаква да е около 5-6%.   

ÔÈÍÀÍÑÎÂÈßÒ 
ÌÅÍÈÄÆÚÐ 
ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÈÌÀ 
ÍÀÂÐÅÌÅÍÍÀ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
È ÄÀ ×ÓÂÑÒÂÀ 
ÏÓËÑÀ ÍÀ 
ÁÈÇÍÅÑÀ
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àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Ðóìÿíà Òðåí÷åâà:

Когато си на върха в управлението… няма връх, 
има само ново начало с много нови предизвика-
телства, нови умения за усъвършенстване и още 
толкова много нови неща, които да открием за 
себе си и за света около нас.

- Моето разбиране е, че бизнес лидерът… е готов 
да предизвика и да промени бизнес средата около себе 
си с много грижа и отговорност, с огромен позитивизъм и 
толерантност към различното и непознатото.

- Опитът ме научи, че… всичко може да се постигне с 
много труд и много вяра. А това колко е силна вярата ни  
- в успеха, в каузата ни, в хората около нас, в посоката, 
която сме избрали, в проектите ни - ще бъде тествано 
неведнъж.

- Да си успешен означава… да излезеш от зоната на 
комфорта, да си готов за новото – дори когато е непозна-
то и дори малко страшно. 

- Кариерното развитие в мултинационалните ком-
пании продължава, докато… търсиш и предизвикваш 
себе си. Гъвкавостта и устойчивостта на компаниите днес 
се определя от хората, които работят за тях. Борбата за 
таланти днес е борба за смелите и различните. 

- Бизнес инстинктът ми дава знак, чe… живеем и ра-
ботим в много специални времена, когато можем да по-

стигнем изключителни успехи, ако променим традицион-
ните модели на работа и ангажираност.

- В работата държа на… прецизност, отдаденост и от-
говорност.

- Предимството на глобализацията е… че всички сме 
едно и сме по-взаимосвързани от всякога. Ефектът на 
това, което правим на един малък пазар като българския, 
може да бъде усетено и мултиплицирано навсякъде мно-
го по-бързо от всякога, стига да сме добавили стойност и 
да сме усетили пулса на пазарните и социалните нужди.

- Най-голямото предизвикателство пред разви-
тието на технологиите е… промяната в разбирането 
на самия потребител. Ние, потребителите, сме един-
ствените, които възпираме цифровизирането на бизнес 
процесите.

- Добрите ми попадения досега… са много и не ги 
броя. Когато следваме ритъма на живота и поемаме нуж-
ната доза риск, нашата бизнес интуиция е толкова вярна 
и силна, че просто трябва да й се доверим.

- Ролята на късмета… късмет в абсолютен смисъл 
няма. Късметът е материализацията на много усилена 
работа с ясна и прецизна стратегия, която гарантира 
най-добрата подготовка, в най-добрия момент, както и 
готовността да разбереш, че този момент е дошъл.

БОРБАТА ЗА ТАЛАНТИ 
Å ÁÎÐÁÀ ÇÀ ÑÌÅËÈÒÅ 
È ÐÀÇËÈ×ÍÈÒÅ

ÔÈÐÌÅÍ ÏÐÎÔÈËÔÈÐÌÅÍ ÏÐÎÔÈË

Êàòî ïàçàðåí ëèäåð â ñåêòîðà çà áèçíåñ ñîôòóåð Êàòî ïàçàðåí ëèäåð â ñåêòîðà çà áèçíåñ ñîôòóåð SAP (NYSE: SAP)SAP (NYSE: SAP) ïîìàãà íà êîìïàíèè îò âñè÷êè ðàçìåðè  ïîìàãà íà êîìïàíèè îò âñè÷êè ðàçìåðè 
è èíäóñòðèè äà îïåðèðàò ïî-óñïåøíî. Îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ îôèñ äî çàñåäàòåëíàòà çàëà, îò ñêëàäà äî è èíäóñòðèè äà îïåðèðàò ïî-óñïåøíî. Îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ îôèñ äî çàñåäàòåëíàòà çàëà, îò ñêëàäà äî 
ìàãàçèíà, îò íàñòîëíèÿ êîìïþòúð äî ìîáèëíîòî óñòðîéñòâî - SAP âäúõíîâÿâà õîðà è îðãàíèçàöèè äà ðàáîòÿò ìàãàçèíà, îò íàñòîëíèÿ êîìïþòúð äî ìîáèëíîòî óñòðîéñòâî - SAP âäúõíîâÿâà õîðà è îðãàíèçàöèè äà ðàáîòÿò 
çàåäíî ïî-åôèêàñíî è äà èçïîëçâàò áèçíåñ ïðîöåñèòå ïî-åôåêòèâíî, âúðâåéêè êðà÷êà ïðåä êîíêóðåíöèÿòà. SAP çàåäíî ïî-åôèêàñíî è äà èçïîëçâàò áèçíåñ ïðîöåñèòå ïî-åôåêòèâíî, âúðâåéêè êðà÷êà ïðåä êîíêóðåíöèÿòà. SAP 
ïðèëîæåíèÿòà è óñëóãèòå äàâàò âúçìîæíîñò íà ïîâå÷å îò 282 000 êëèåíòè äà îïåðèðàò äîõîäíî, äà ñå àäàïòèðàò ïðèëîæåíèÿòà è óñëóãèòå äàâàò âúçìîæíîñò íà ïîâå÷å îò 282 000 êëèåíòè äà îïåðèðàò äîõîäíî, äà ñå àäàïòèðàò 
ïðàâèëíî è äà ðàñòàò ïîñòîÿííî. Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ: www.sap.com/bulgaria.ïðàâèëíî è äà ðàñòàò ïîñòîÿííî. Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ: www.sap.com/bulgaria.
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ÆÈÂÅÅÌ Â 
ÑÏÅÖÈÀËÍÎ 

ÂÐÅÌÅ È ÌÎÆÅ 
ÄÀ ÏÎÑÒÈÃÍÅÌ 
ÈÇÊËÞ×ÈÒÅËÍÈ 

ÓÑÏÅÕÈ, ÀÊÎ 
ÏÐÎÌÅÍÈÌ 

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÈÒÅ 
ÌÎÄÅËÈ ÍÀ 

ÐÀÁÎÒÀ È 
ÀÍÃÀÆÈÐÀÍÎÑÒ

Ðóìÿíà Òðåí÷åâàÐóìÿíà Òðåí÷åâà å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà  å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà 
SAP Áúëãàðèÿ îò òðè ãîäèíè è îò 1 ÿíóàðè ò. ã. å SAP Áúëãàðèÿ îò òðè ãîäèíè è îò 1 ÿíóàðè ò. ã. å 
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà SAP çà Þãîèçòî÷íà èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà SAP çà Þãîèçòî÷íà 
Åâðîïà. Ïðåäè òîâà å çàåìàëà êëþ÷îâè Åâðîïà. Ïðåäè òîâà å çàåìàëà êëþ÷îâè 
óïðàâëåíñêè ïîçèöèè â ãîëåìè ìóëòèíàöèîíàëíè óïðàâëåíñêè ïîçèöèè â ãîëåìè ìóëòèíàöèîíàëíè 
êîìïàíèè â ñôåðàòà íà èíôîðìàöèîííèòå è êîìïàíèè â ñôåðàòà íà èíôîðìàöèîííèòå è 
êîìóíèêàöèîííèòå òåõíîëîãèè, ñðåä êîèòî HP, êîìóíèêàöèîííèòå òåõíîëîãèè, ñðåä êîèòî HP, 
“Àëêàòåë Ëóñåíò” è “Åðèêñîí Òåëåêîìþíèêåéøúíñ”. “Àëêàòåë Ëóñåíò” è “Åðèêñîí Òåëåêîìþíèêåéøúíñ”. 
Ðàáîòèëà å ñúñ ñòðàòåãè÷åñêè êëèåíòè â ðàìêèòå Ðàáîòèëà å ñúñ ñòðàòåãè÷åñêè êëèåíòè â ðàìêèòå 
íà Áúëãàðèÿ è Ìàêåäîíèÿ ïî ïðåñòðóêòóðèðàíå íà Áúëãàðèÿ è Ìàêåäîíèÿ ïî ïðåñòðóêòóðèðàíå 
íà ïàðòíüîðñêèòå ìðåæè íà êîìïàíèèòå è â íà ïàðòíüîðñêèòå ìðåæè íà êîìïàíèèòå è â 
óïðàâëåíèåòî íà ìàùàáíè äúëãîñðî÷íè ïðîåêòè. óïðàâëåíèåòî íà ìàùàáíè äúëãîñðî÷íè ïðîåêòè. 
Çàâúðøèëà å Àìåðèêàíñêèÿ óíèâåðñèòåò â Áúëãàðèÿ Çàâúðøèëà å Àìåðèêàíñêèÿ óíèâåðñèòåò â Áúëãàðèÿ 
è ïðèòåæàâà ïðîôåñèîíàëíè óïðàâëåíñêè è ïðèòåæàâà ïðîôåñèîíàëíè óïðàâëåíñêè 
êâàëèôèêàöèè îò Duke University è IMD (Interna-êâàëèôèêàöèè îò Duke University è IMD (Interna-
tional Institute for Management Development). Êàòî tional Institute for Management Development). Êàòî 
áèçíåñ ëèäåð Ðóìÿíà Òðåí÷åâà ïîëàãà óñèëèÿ áèçíåñ ëèäåð Ðóìÿíà Òðåí÷åâà ïîëàãà óñèëèÿ 
Áúëãàðèÿ äà ñòàíå ïî-äîáðî ìÿñòî çà ðàáîòà, Áúëãàðèÿ äà ñòàíå ïî-äîáðî ìÿñòî çà ðàáîòà, 
èíâåñòèöèè è âúçìîæíîñòè çà ðàçâèòèå íà ìëàäèòå èíâåñòèöèè è âúçìîæíîñòè çà ðàçâèòèå íà ìëàäèòå 
õîðà.õîðà.

- Най-приятната изненада, която имах напосле-
дък… много са – оставям се да бъда изненадвана често. 

- Случката, която ми даде основания да вярвам в 
доброто…  във всяка случка намирам доброто – дори ко-
гато е замаскирано като неизбежния и необходим урок.

- Моята любима максима е:… Чашата не е нито напо-
ловина пълна, нито наполовина празна. Тя просто може 
да бъде напълнена по всяко време.

- Ако можех, бих променила… българската образова-
телна система - спешно и неотложно - искаме ли устойчи-
во развитие за страната си.

- Препоръчвам… още повече вяра и позитивизъм във 
всичко, което правим. Те никога не са излишни.

- През 2016 г. очаквам… много удовлетворение и 
много радост.   
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КРИВОРАЗБРАНАТА 
ËÈÁÅÐÀËÈÇÀÖÈß

àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà

ÃÚÑÒÀ ÌÚÃËÀ 
ÒÅÃÍÅ ÍÀÄ 
ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃÈÉÍÈß 
ÏÀÇÀÐ, ÍÀ ÊÎÉÒÎ 
ÎÒ 1 ßÍÓÀÐÈ 2016 Ã. ÑÅ 
ÒÚÐÃÓÂÀ ÑÂÎÁÎÄÍÎ

Пълната либерализация на електроенер-
гийния пазар в България ни завари не-
подготвени. От години говорим, че тя 
предстои, но думите отлитат, а проблеми-
те се трупат. 

Пазарът на електроенергия навлиза в нова фаза, но 
това не предизвиква оживление. Всички участници са по-
скоро стъписани, отколкото готови за действие. Либера-
лизацията на цените на тока се прави не защото е добре 
обмислена, а защото така се налага, щом сме член на Ев-
росъюза. Електроенергетиката беше изключително стаби-
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лен и балансиран отрасъл, но за четвърт век и тя беше 
доведена до срив с нескончаема поредица от лоши упра-
вленски решения. В  нея дълги години действаше прин-
ципът, че както кана вода в общата бъчва с вино може да 
не се усети, така и скъпият ток от ВЕИ и американските 
централи няма да се почувства в крайната цена на общия 
енергиен микс. На Националната електрическа компания 
бе отредена ролята да поема всички пасиви и в услови-
ята на пазарна икономика картите се раздаваха така, че 
„Черен Петър“ да отива все в ръцете на НЕК. По странна 
„пазарна“ логика държавната компания бе задължена да 
купува скъп ток и да го продава по-евтино. С много такива 
финансови финтове този „бушон“ натрупа огромен дефи-
цит от близо 4 млрд. лв. 

Бизнесът твърди, че пълната либерализация е положи-
телен процес. Както по всичко личи, тя ще е мъчителна, 
трудна и дълга особено ако участниците са пас, а засега 
всички предпочитат да изчакат. Затова електроенергийната 
борса стартира при изключително слаб интерес от страна 
само на един участник. „В момента около 40% от крайната 
цена на тока са такси, които не се определят на пазарен 
принцип, а се базират на решения – да спасим  НЕК, АЕЦ 
„Белене“, американските централи, фотоволтаиците и вя-
търните централи. Цените не са борсови. Таксата се фик-
сира по незнаен начин и ние сме длъжни да я платим. При 
тази ситуация борсата ще има само половинчат ефект, - 
твърди Антон Петров, регионален мениджър на „Виохалко“ 
за България. - Пазар с лозунги не се прави. Пазарът е па-
зар, защото е независим. Като му дадеш свободата, тогава 
става регулирането на цените чрез търсенето и предлага-
нето. А когато таксите са половината от цената, то интере-
сът към пазара априори е загубен.“

Пълната либерализация е позитивно събитие, тъй като 
няма друга възможност за развитие, освен либерализация-
та, е мнението на енергийния експерт Иван Хиновски. Спо-
ред него така ще се оптимизира 

ïðåñå÷íàòà òî÷êà íà 
ïðîèçâîäèòåëè è ïàçàð

Обстановката е специфична, но по негови думи дълго-
срочните договори не пречат на либерализацията, пречи 
погрешната тарифна политика, която години наред мъчи 
българската енергетика: „В Европа политическите сили, 
които правят подобни „грешки“, отпадат от политическия 
живот, а в България си заравяме главата в пясъка за истин-
ските виновници за днешното състояние. Политическите 
партии не само не носят никаква отговорност за недално-
видното си управление, а накрая пак всички плащаме смет-
ката“.

Сега на пазара излизат битовите потребители, което е 
последната стъпка в пълната либерализация, след като 
процесът тече от 2007 г. насам. Първи бяха големите ин-
дустриални потребители, а през миналата година и сред-
ните потребители получиха възможност да опитат „меда и 
жилото“ на свободния пазар. Според проф. Атанас Тасев 
битовият потребител като самостоятелна единица не е ин-
тересен никому. Дребният клиент не може да излезе на па-
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зара, тъй като няма кой да балансира неговия не-
достиг и неговия излишък. Затова хората трябва 
да се обединяват и да стават клиенти на големи 
снабдители. Освен трите EРП-та, на пазара има 
около 150 лицензирани търговци, които се очак-
ва да станат реални играчи. Проблемът е в това, 
че за да излязат на пазара,  тези малки търговци 
трябва да предложат по-добри условия от сегаш-
ните участници. Цените трябва да са за сметка на 
техните печалби и резерви. Затова 

ïúðâîòî ïðàâèëî

според проф. Тасев е: „Не сключвай договор с нов 
играч на този пазар, преди да си видял как той ре-
ално функционира.“ Съветът му е да внимаваме 
с предложенията на малки фирми. За да влязат 
в играта, те ще предлагат по-ниски цени. Колкото 
повече клиенти обаче има една фирма, толкова 
по-лесно вътрешно може да постига баланс. Така 
тя рядко ще излиза на балансиращия пазар, от 
който да купи скъпа енергия, а може и да не се на-
лага евтино да продава излишък. Малкият играч, 
който е принуден да привлича с по-ниска цена, е в 
зоната на риска и може да фалира, предупрежда-
ва проф. Тасев. Според него ще мине поне година 
и половина, докато пазарът влезе в равновесие. 

Нашата енергетика е разделена на два секто-
ра - на конвенционални и преференциални цени. 
А преференциалните цени досега препятстваха 
пълната либерализация на пазара. Сега се въ-
вежда нов подход. Ако по-рано преференциална-
та енергетика работеше по формулата за задъл-
жително изкупуване на преференциална цена за 
дълъг период от време, сега тази формула се про-
меня - задължително изкупуване на пазарна цена, 
плюс динамична добавка „задължение към обще-

ството“. На пазара ще излязат с висока ликвид-
ност около 32 млрд. киловатчаса електроенергия 
и там ще има динамика, чрез която ще се създаде 
конкурентна среда. На свободния пазар по-ев-
тината енергия е около 14 млрд. киловатчаса на 
годишна база. Тя се произвежда от АЕЦ „Козло-
дуй“, ТЕЦ „Марица-изток 2“, водните централи на 
НЕК. И като се изчерпи тази енергия, трябва да се 
обърнете към фотоволтаиците. Опасният момент 
според проф. Атанас Тасев е, че тези, които са в 
сектор „Преференциална енергетика“, може да 
влязат в зоната на безразличие.

На тях ще им е все едно на каква цена ще бъде 
купена енергията им, защото разликата се по-
крива от „Задължение към обществото“. Поради 
това „безразличие“ цените на електроенергийния 
пазар може рязко да паднат и това да доведе до 
катастрофа за държавните енергийни предпри-
ятия, защото те ще трябва да продават под се-
бестойност. Очевидно трябва да се помисли как 
това да не се случи. Ето защо според проф. Тасев 
либерализацията не е елементарен инструмент, 
тя изисква по-високо ниво на култура на всички 
участници, в това число и на битовите потребите-
ли. Има опасност на пазара да се появят спекула-
тивни играчи, да правят задкулисно договаряне за 
цени, затова трябва да има защитни механизми. 
В новите условия умелите участници ще може да 
печелят добре. Новите играчи обаче, които тепър-
ва ще излязат, нямат информацията, с която раз-
полагат трите EРП-та за стандартизираните про-
фили на потребление. Така играта ще е неравна. 
От 1 януари пазарът е отворен, а как той ще се 
развива, зависи от интереса на участниците, кои-
то ще се явят. Държавата вече е създала правила-
та, а кой как ще играе мача е въпрос на умения, 
уверява проф. Тасев. 

Според някои прогнози цената на тока можело 
да скочи с до 20%, а след известно време може-
ло и да падне. За управляващите неизбежната 
либерализация е удобното извинение, че от тях 
вече нищо няма да зависи. Но големите индус-
триални консуматори предупреждават, че в опи-
тите енергетиката да бъде спасена има опасност 
да разрушим икономиката на страната. Покрива-
нето на стари сметки става с пари от днешната 
икономика, а тя не може да понесе тази тежест. 
Има опасност от сривове, възможно е цели отра-
сли да изчезнат, не само отделни предприятия. 
Трябва да се осъзнае, че пазарната икономика 
се крепи на определени правила. Икономиката е 
поставена в пазарни условия и ако я товарим със 
странни сметки и с косвени данъци, тя губи кон-
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курентоспособност.

От години в България все някой твър-
ди, че цената на електроенергията е ни-
ска. Може да се каже, че е ниска за бита, 
ако едно към едно сравняваме цените с 
други страни в Европа. На практика за 
голяма част от потребителите у нас тя е 
прекалено висока. Доклад на Световната 
банка определя 61% от българските до-
макинства като 

åíåðãèéíî áåäíè

Същевременно няма такава страна 
в ЕС, в която индустрията да плаща по-
скъпа електроенергия от бита, уверяват 

големите индустриални консуматори. 
Ето защо цената на тока може да се ока-
же смъртоносна за определени отрасли.

Изглежда дамоклевият меч на енер-
гетиката ще виси, докато не падне и не 
настъпи катаклизъм. Когато се види, 
че икономиката загива, управляващите 
ще разберат, че тя не бива да е залож-
ник на енергетиката. Дано либерализа-
цията не се окаже повод енергийно бе-
дните отново да излязат на улицата. И 
както в един блог някой беше написал, 
дано дотогава българските кокошки не 
спрат да снасят, иначе може да се на-
ложи да се бием с вносни яйца.   

ÙÅ ÌÈÍÅ ÏÎÍÅ 
ÃÎÄÈÍÀ È 
ÏÎËÎÂÈÍÀ, 
ÄÎÊÀÒÎ 
ÏÀÇÀÐÚÒ ÂËÅÇÅ 
Â ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ



www.topshape.bg

facebook.com/topshapevitaminwater
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ВКУСЪТ НА 
ШОКОЛАДОВИЯ 

БИЗНЕС
ÏÅ×ÅËÈ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËßÒ, 
ÊÎÉÒÎ ÈÌÀ 

ÒÎ×ÍÀÒÀ ÌßÐÊÀ ÇÀ 
ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÎÑÒ 

È ÈÍÎÂÀÖÈÈ Â 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÀÒÀ ÃÀÌÀ

Сладък е всеки момент, по-сладък от шо-
колад, се пее в една песен на група „Ос-
тава”. Но в бизнеса с шоколад и захарни 
изделия не всичко е така сладко, тъй 
като конкуренцията става все по-ожес-

точена, а българският пазар – все по-свит. Печели 
онзи, който работи на външни пазари, проявява 
гъвкавост и предлага на клиента онова, което той е 
готов да купи. Иска се и точната мярка за консерва-
тивност и иновации в продуктовата гама.   
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ÊÎÃÀÒÎ Â 
ÐÓÌÚÍÈß ÄÄÑ 

ÁÅØÅ ÍÀÌÀËÅÍ 
ÎÒ 24% ÍÀ 9%, 

ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅÒÎ 
ÑÊÎ×È Ñ 14%

Äà ðúêîâîäèì 
ñ óìà, íî è
ñúñ ñúðöåòî

Ñâåòëà Ëåñîâà:

Ñâåòëà Ëåñîâà å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Ìîí-
äåëèéç Áúëãàðèÿ”. Òÿ ïîå ïîñòà â íà÷àëîòî íà 2015 
ã. Ïðåäè òîâà â ñúùàòà êîìïàíèÿ å äèðåêòîð “Ïðî-
äàæáè” çà Èçòî÷íà Åâðîïà, Áëèçêèÿ èçòîê è Àôðèêà. Â 
ïðîäúëæåíèå íà áëèçî äåñåò ãîäèíè òÿ ðàáîòè â äðóã 
ìóëòèíàöèîíàëåí ïðîèçâîäèòåë íà ïîòðåáèòåëñêè ñòî-
êè - Procter & Gamble, êúäåòî ïúðâîíà÷àëíî îòãîâàðÿ 
çà ìàðêè êàòî Gillette è Braun, à ïðåç 2010 ã. ñòàâà è 
óïðàâèòåë íà "Ïðîêòúð è Ãåìáúë Áúëãàðèÿ".

Госпожо Лесова, какво ще кажете за 
бизнеса с шоколадови и захарни из-
делия – как се развива той?

- Чудесно е да се работи в този биз-
нес, защото шоколадът предизвиква 

радост и наслада. Особено когато става дума 
за познати марки като Мilka, Toblerone, „Своге“. 
Шоколад винаги ще се яде. Но за съжаление 
в последните една-две години пазарът в Бъл-
гария не търпи голямо развитие. Това засяга 
целия сектор на бързооборотните стоки.

- Кое спъва развитието на българския 
пазар?

- Основно свиването на покупателната спо-
собност. Това се отразява за целия сектор хра-
нителни стоки, и най-вече на тези, който не са 
от първа необходимост.

- Всеки бизнес опира до тавана, който 
поставя ниската покупателна способност. 
Имате ли отговор как да се справим с този 
проблем?

- Най-сигурният начин е хората да имат 
по-голям разполагаем доход – било чрез пре-
доставянето на повече работни места, чрез 
по-ниски данъци, по-високи доходи. Когато в 
Румъния ДДС беше намален от 24% на 9%, по-
треблението скочи с 14% и прогнозата за след-
ващата година е да нарасне със 17%. Подобни 
механизми биха помогнали и на българите да 
повишат покупателната си способност. За да 
има достатъчно данъчни приходи, държавата 
трябва да ограничи сивата икономика.

- Какви са предимствата да се произвеж-
да в България, щом вътрешният пазар не е 
така благоприятен?

- Инвестираме в нашия завод в Своге, тъй 
като от гледна точка на качеството на работа 
– и на работниците, и на самото производство, 
има конкурентно предимство спрямо останали-

те заводи в Европа. Но това е постоянна битка 
и ние неспирно се стремим да предоставяме 
по-добра услуга, за да може производството 
тук не само да се запази, но и да го развиваме. 
Нашият завод произвежда продукция, която е 
конкурентна по показателите цена и качество. 

- Основен фактор за тази конкурентоспо-
собност не се ли явява по-ниското заплаща-
не?

- Не е точно така. Заводът ни в Своге се 
отличава основно с високата си производител-
ност и изключително качество на труда и про-
дукцията. Именно това е причината за силната 
конкурентоспособност. 

- На кои пазари реализирате българската 
продукция?

- Основно в Европа.

- Каква е ролята на иновациите във ваше-
то производство?

- Когато си пазарен лидер в даден сектор, 
именно иновациите теглят бизнеса напред. За 
нас те са от изключителна важност и тяхната 
поява раздвижва пазара.

- Като бизнес лидер кое е най-важното, за 
да има компанията успех?

- Най-важното, когато се управлява голяма 
бизнес организация, да се ръководим от ума, 
но и от сърцето. Не само стратегиите и бизнес 
знанието ще помогнат за развитието на самия 
бизнес. Всичко зависи от хората.

- Каква е ролята на човешкия фактор 
днес, когато машините и новите технологии 
имат все по-решаваща сила?

- При нас 99% от успеха на бизнеса за-
виси от работата с хората. Разчитаме ли на 
продажби, там човешките взаимоотноше-
ния са най-важни.   



54
УС

ПЕ
ЛИ

ТЕ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈßÒ 
ÏÀÇÀÐ Å 

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÍÎ 
ÌËÀÄ È ÏÐÅÄËÀÃÀ 

ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÈ 
ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈ, 

ÍÎ ÊÐÈÅ È ÏÎ-
ÃÎËßÌ ÐÈÑÊ

Ôàáðèêàòà 
íà “Íåñòëå” 
â Ñîôèÿ èçíàñÿ 
â íàä 40 ñòðàíè

Õóàí Êàðëîñ Ïåðàëåõî:

Õóàí Êàðëîñ Ïåðàëåõî å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð 
íà “Íåñòëå Áúëãàðèÿ” îò 2012 ã. Â ãðóïàòà å îò 1987 
ã., êúäåòî ðàáîòè íà ðàçëè÷íè äëúæíîñòè, ïðåäèì-
íî â îáëàñòòà íà áèçíåñà ñ øîêîëàäîâè è çàõàðíè 
èçäåëèÿ. Ïðåç 2004 ã. å èçáðàí çà áèçíåñ ìåíèäæúð 
“Øîêîëàäîâè è çàõàðíè èçäåëèÿ” â “Íåñòëå Óíãàðèÿ”, 
à ïðåç 2006 ã. ïîåìà óïðàâëåíèåòî íà ñòðàòåãè÷åñêî-
òî áèçíåñ çâåíî íà “Íåñòëå” â ñåêòîðà “Øîêîëàäîâè 
è çàõàðíè èçäåëèÿ”, áàçèðàíî â öåíòðàëàòà âúâ Âåâå, 
Øâåéöàðèÿ. Ïðåäè “Íåñòëå” å çàåìàë ðàçëè÷íè 
ìåíèäæúðñêè ïîçèöèè â ñôåðàòà íà ïðîäàæáèòå è 
òúðãîâèÿòà â Kellogg è Rowntree Mackintosh.

Г -н Пералехо, има ли разли-
ка във вкуса на шоколада 
на „Нестле“, произведен в 
България и в Швейцария? 

- „Нестле“ е компания, 
която действа изключително според 
спецификата на пазара, на който 
оперира. Поради това не се изне-
надвайте, ако шоколадът, кафето 
или друг продукт има различен вкус 
в Турция или Испания, от този в Бъл-
гария. Тези различия са на базата 
на проведени задълбочени изслед-
вания на потребителските вкусове 
и предпочитания, за да стигнем до 
продукт, който да отговаря на изис-
кванията на нашите консуматори.

- С какво точно този бизнес вас 
ви привлича? 

- Привлича ме динамиката. Все-
ки ден е различен от предходния и 
от следващия, а това разнообразие 
прави работата ми изключително ин-
тересна.

- Кои са предимствата, но и не-
достатъците да се произвежда в 
България? 

- Българският пазар е сравнител-
но млад и предлага разнообразни 

възможности, което е най-голямото 
му предимство. В същото време тази 
липса на зрялост до голяма степен 
е и недостатък, тъй като предполага 
по-голям риск.

- На кои пазари реализирате 
продукцията Made in Bulgaria? 

- Много са, само фабриката ни в 
София изнася в над 40 страни, пре-
димно в Европа, както и в Канада и 
Австралия.

- С какво работата в България 
ви промени? 

- Не бих казал, че работата тук ме 
е променила, по-скоро ме обогати – 
както от бизнес гледна точка, така от 
културeн и социалeн аспект.

- От какво зависи успехът – ва-
шият, като бизнес лидер, и на ком-
панията?

- Успехът на лидера зависи най-
вече от екипа, който стои зад ком-
панията. Аз винаги съм работил за 
развиването на хората и се гордея 
искрено с успехите си в тази посока. 
Успехът на бизнеса зависи главно от 
адаптивността на компанията спря-
мо средата, в която оперира.   
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ÊÎÃÀÒÎ ÇÍÀ×ÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÍÎÂÈÒÅ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÅ ÏÎÄÖÅÍÈ ÎÒ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈÒÅ, Â ÄÚËÃÎÑÐÎ×ÅÍ ÏËÀÍ 
ÒÀÇÈ ÃÐÅØÊÀ ÈÌ ÈÇËÈÇÀ ÑÊÚÏÎ, À 
ÏÎÍßÊÎÃÀ ÂÎÄÈ È ÄÎ ÏÚËÅÍ ÊÐÀÕ

Независимо от големината на дадена компания и индустриал-
ната сфера, в която тя развива своята дейност, внедряването 
на технологични иновации е вече неделима част от нейната 
фирмена философия. Ако допреди няколко години инвести-
цията в нови технологии бе само средство за демонстриране 

на финансови възможности и перчене пред конкуренцията, в днешно 
време залагането на иновативни технологии е неделим компонент от 
концепцията за бизнес развитие на компаниите и ключов фактор за 
техния успех на пазара. Сегашната икономическа ситуация генерира 
един 
íåïðåñòàííî 
ïðîìåíÿù ñå ïàçàð
в развитие на местно и глобално ниво. Това от своя страна изисква 
от компаниите, опериращи на него, да бъдат много гъвкави, за да 
отговорят на тези изисквания и да бъдат конкурентни на въпросните 
пазари. Практиката ни е показала много примери за големи световни 
компании, лидери в своята област, които за кратко време биват стъп-
кани и запратени на дъното от своите конкуренти поради факта, че не 
са искали или не са успели да приспособят своя бизнес към променя-
щия се пазар. Подцени ли се значението на новите технологии, има 
ли нежелание на ръководните фактори да ги внедрят в своя бизнес 
модел, винаги има негативен ефект в дългосрочен план и тази грешка 
излиза прекалено скъпо, а понякога дори е причина за тотален крах 
на компанията.

 
Говорейки за технологични иновации, не можем да подминем и 

информационните технологии. Нека вземем за пример едно произ-
водствено предприятие, при него IТ инфраструктурата и софтуерни-
те приложения, които обслужват бизнес процесите, са също толкова 
важни и критични за него, както и покупката на нови модерни машини 
за производство или откриването на нов завод за разширяване на дей-
ността. Системи за автоматично управление на машини, ERP системи, 
системи за бизнес анализ и отчетност, счетоводни системи, системи 
за обработка на документооборот, системи за обслужване на клиенти, 
системи за контрол на достъпа са само част от софтуерните приложе-

Ðîñåí Ìàðèíîâ å èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà “Äàòèêóì” ÀÄ - IÒ 
êîìïàíèÿ, êîÿòî å ÷àñò îò “Ñèðìà 
Ãðóï Õîëäèíã” ÀÄ. Â äúëãîãîäèøíèÿ 
ñè îïèò å ðúêîâîäèë è ó÷àñòâàë â 
ìíîæåñòâî ïðîåêòè ïî ñèñòåìíà 
èíòåãðàöèÿ âúâ ôèíàíñîâè 
îðãàíèçàöèè, ïëàòåæíè ñèñòåìè 
è áàíêîâè èíñòèòóöèè. Ðîñåí 
Ìàðèíîâ å èçãðàäèë ìíîæåñòâî 
öåíòðîâå çà äàííè è íàä 30 
íåïðåêúñâàåìè ÷àñòíè îáëà÷íè 
èíôðàñòðóêòóðè. Ïðîåêòèðàë å 
è å èíâåñòèðàë â íàé-ãîëåìèÿ 
ïóáëè÷åí îáëàê â Áúëãàðèÿ, 
ïðåäîñòàâÿù îáëà÷íè óñëóãè íà 
êîðïîðàòèâíè êëèåíòè.

Ðîñåí Ìàðèíîâ: 

БУРНОТО РАЗВИТИЕ 
ÍÀ ÎÁËÀ×ÍÈÒÅ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ
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ния, на които компаниите разчитат за управлението 
на своите ежедневни процеси. Нуждата от 
íàäåæäíà è ñèãóðíà 
IÒ èíôðàñòðóêòóðà
която да обслужва безпроблемното функциони-
ране на бизнес процесите, е един от най-важните 
фактори за развитието на всяка компания. Затова 
и много фирми обръщат все по-голямо внимание 
на този елемент и търсят начини как да осигурят в 
дългосрочен план безпроблемното функциониране 
на своите IТ системи.

 
Използването на облачни платформи и инфра-

структура е едно от най-търсените решения от 
бизнеса за намиране на дълготрайно решение за 
обезпечаване на IТ приложенията си. Предимствата 
му се основават на липса на капиталови разходи за 
закупуване на висок клас хардуерно оборудване и 
софтуер, което се равнява на няколкостотин хиляди 
лева или дори на милиони, в зависимост от количе-
ството и параметрите на оборудването. Облачната 
платформа има и редица други предимства, напри-
мер при нас в „Датикум“ клиентите ни се възползват 
от гъвкавост на ресурсите, осигурена непрекъсвае-
мост на услугата (High Availability), висока произво-
дителност, възможност за ползване на софтуер под 
наем, интернет свързаност и осигурена поддръжка 
и обслужване на платформата, освобождавайки на-
шите клиенти от необичайни за тяхната сфера дей-

ности. Често поради ред причини компаниите не мо-
гат да си позволят да инвестират в толкова мощна 
IТ инфраструктура, каквато им предлага облачната 
платформа, но 

áúðçàòà ðàáîòà è 
íåïðåêúñâàåìîñò
на бизнес приложенията е от критично значение  за 
дейността им. Затова използването на доставчик 
на облачна IТ инфраструктура е най-приемливият 
за тях вариант. Например откакто започнахме да 
предоставяме облачна инфраструктура като услуга 
(IaaS) в „Датикум“, успяхме да помогнем на нашите 
клиенти да оптимизират в пъти работата на бизнес 
процесите си. При някои съумяхме да намалим вре-
мето за обработката на даден бизнес критичен про-
цес от няколко часа само до няколко минути благо-
дарение на високата производителност и мощност 
на нашата облачна платформа. Това от своя страна 
позволи на нашите клиенти да пренасочат усилия и 
ресурс към други важни за тях и развитието на биз-
неса им дейности.   

 
В днешно време технологиите са неделима част 

от нашия свят и имат голямо влияние върху бизнес 
модела и процесите в една организация. Затова е 
от изключително значение всяка организация да 
ползва правилната IТ инфраструктура и доставчик и 
така да се осигури безпроблемното функциониране 
на информационните ѝ системи.   
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ÑÐÅÙÓ ÊÐÈÇÈ ÍßÌÀ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÀ 
È ÏÎ-ÄÎÁÐÅ ÄÀ ÇÍÀÅÒÅ ÊÀÊ ÄÀ 
ÄÅÉÑÒÂÀÒÅ, ÎÒÊÎËÊÎÒÎ ÄÀ ÑÈ 
ÌÈÑËÈÒÅ, ×Å ÌÎÆÅ ÄÀ ÂÈ ÏÎÄÌÈÍÀÒ

УЯЗВИМАТА     
ПУБЛИЧНОСТ
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А ко в търсачката напишете кризисен 
ПР, може и вие най-напред да по-
паднете на „Трите думи в кризис-
ния PR – открити, смели, искрени“. 
Макар да е вярно, това едва ли е 

универсалната рецепта, ако кризата вече 
ви е застигнала. Кризисните ситуации идват 
внезапно и понякога поводът може да е на-
глед незначителен, но да обезсмисли дъл-
гогодишни усилия за развитие на марка и 
на продукт и за поддържане на добро име. 
В световната практика има редица примери, 
които показват, че винаги има хора и органи-
зации, които не са взели урок, че не бива да 
надничат прекалено много през прозореца, 
за да не паднат. 

Голяма част от кризите са самопричинени. 
Само с една непремерена дума високопос-
тавен представител може да срине респекта 
на институцията, граден с много усилия. През 
90-те години на миналия век фалира един от 
най-големите строителни предприемачи. Той 
дължи над 9 млрд. дойче марки на германска 
банка, и по тази причина тя попада в окото на 
общественото внимание. На пресконферен-
ция обаче нейният изпълнителен директор 
нарича „фъстъци“ заплатите, които остават 
неполучени от доставчиците на недовършени-
те строителни работи. Фъстъците задълго се 
превръщат в нарицателно, което продължава 
да се използва, когато става дума за прене-

брежително отношение към сума, по-голяма 
от общите доходи на един обикновен работник 
за целия му трудов стаж.

Често срещан мит е ролята на медиите 
при възникването на кризата. Има мнение, че 
медиите и техните понякога недоброжелател-
ни или лекомислени действия поне частично 
са виновни за кризата. Но ако начинът им на 
работа и целият процес по комуникацията 
се познава добре, рискът от такъв род кризи 
може да се сведе до минимум. За да си свър-
шат по-бързо работата, журналистите обичат 
да прескачат пиарите, тъй като често вместо 
да улеснят, те забавят тяхната работа. И от 
това „прескачане“ понякога се образува малка 
снежна топка, която предизвиква лавинообра-
зен срив на имиджа. Така вместо да спестят 
усилия на пиара, те може да му направят „ме-
чешка услуга“. 

В крайна сметка няма застраховка срещу 
кризи. Дори отказът от публични изяви не е га-
ранция, че публичността е неуязвима. Затова 
е по-добре да сте готови за всякакви ситуа-
ции, отколкото да си мислите, че има начин 
кризите да ви подминат.   

Списание „Икономика“ потърси няколко 
ПР специалисти, за да споделят виждане и 
опит за превенцията срещу кризи и за ко-
муникацията в такава ситуация.   
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Ïåïà Ãðîçäåâà å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Ä & Ä “Àãåí-
öèÿ çà ïðîó÷âàíå è âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà”. Çàïî÷âà 
ñâîÿòà êàðèåðà îùå îò ñúçäàâàíåòî íà Ä & Ä, êîÿòî å 
åäíà îò ïúðâèòå ÏÐ àãåíöèè â Áúëãàðèÿ, ðåãèñòðèðàíà 
ïðåç îêòîìâðè 1993 ã. Âå÷å 22 ãîäèíè àãåíöèÿòà óñïåøíî 
ðåøàâà åäíè îò íàé-èíòåðåñíèòå êàçóñè â ñôåðàòà íà 
êðèçèñíèÿ ÏÐ. Ïåïà Ãðîçäåâà å èêîíîìèñò ïî îáðàçî-
âàíèå, çàâúðøèëà å ÓÍÑÑ ïðåç 1993 ã. Ïðåç 90-òå ãîäèíè 
îáðàçîâàíèå ïî ÏÐ íå ñúùåñòâóâàøå. Ðàáîòèëà å çà 
Ôîíäàöèÿ “Îòâîðåíî îáùåñòâî”, Äâèæåíèå “Ãåðãüîâ-
äåí” è Áúëãàðñêèÿ  áèçíåñ êëóá “Âúçðàæäàíå”.

Ñ íåïðåäâèäåíèòå ñèòóàöèè 
ñìå â ïîñòîÿííî íàäáÿãâàíå

Ïåïà Ãðîçäåâà:

Колко важна е добрата репутация раз-
бираме, когато се женим или, в по-лошия 
случай, когато сме на първите страници на 
вестниците, и то не с добро. А извън шега-
та - за доброто си име работим цял живот, 

а в последните години непрестанно. Интернет и со-
циалните мрежи, които заемат все по-голяма част от 
живота ни, създават много нови предизвикателства 
пред PR професионалистите, от една страна, и ком-
паниите - от друга. Има едно чудесно арменско по-
желание: „С името си да живееш“. И вече има ярък 
пример как може да съсипете репутацията и името 
на голяма корпорация от трибуната на Народното 
събрание: Депутат с имунитет отправя питане, вну-
шение или направо съобщава, при това без никакви 
последствия за него, че във фирма Х са „убийци, за-
щото тровят хората с дейността си“. И няма никакъв 
шанс компанията да защити репутацията си, едно, 
заради имунитета на избраника на народа и, второ, 
защото, както юристите казват, едно търговско дру-
жество „няма душа“ и не може да осъди някого за мо-
рални вреди. 

Рисковете на публичността възникват с въз-
никването на публичността. Възникват възможности, 
възникват предизвикателства и най-вече възниква 
огромен интерес от страна на отсрещния пол (всъщ-
ност, не е задължително винаги да е от отсрещния, 
както дойде) и тогава задължително си намираш лю-
бовница или тя те намира. Важно е да се предвиди, 
че може да те хванат. Това са дребните рискове и 
несгоди да си известен. Нагледали сме се на публич-
ност и в добрия, и в лошия смисъл.

Правилната реакция при криза е да не я допус-
каш. Кризата се предотвратява предварително, а не 
следварително. Ако чакаш да вземеш мерки, след 
като те налегне кризата, тогава ходиш след събития-
та, а журналистиката те дебне отвсякъде. Ние разра-
ботваме за нашите клиенти най-лошия сценарий още 
при откриването на болницата, фабриката за люте-
ница или клона в Сърбия например. Въпреки всичко, 
моята лична теория, изпитана в годините, е, че ако 
чакаш да ти се случи нещо лошо, то неминуемо ще 
се случи, затова аз лично предпочитам да чакам Дядо 
Коледа.

Когато въпреки всички усилия кризата се раз-
раства… Е, колко да се разраства, досега сме се 
справяли с всяка ситуация. Нямам случай да сме се 



61
КО

М
УН

ИК
АЦ

ИИ

ÀÊÎ ×ÀÊÀØ ÄÀ 
ÂÇÅÌÅØ ÌÅÐÊÈ, 
ÑËÅÄ ÊÀÒÎ ÒÅ 
ÍÀËÅÃÍÅ ÊÐÈÇÀÒÀ, 
ÒÎÃÀÂÀ ÕÎÄÈØ 
ÑËÅÄ ÑÚÁÈÒÈßÒÀ, 
À ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÒÅ 
ÄÅÁÍÀÒ ÎÒÂÑßÊÚÄÅ

отказвали от състезанието с криза-
та. Другите твърдят, че ние от Д & Д 
агенция сме добри и нямам причи-
на да не им вярвам.

Най-кризисната ситуация в 
моя опит… За огромно мое съжа-
ление не мога да блесна, защото 
нямам право, а и не е редно да раз-
казвам героично как сме се справи-
ли.  За тези работи няма давност. 
Интересен казус от българската ре-
алност напоследък е случилото се 
с Летище София. Има какво да се 
направи там. В световната практика 
напоследък има изобилие и големи 
компании „герои“ в мащабни кризи. 
В глобален мащаб кризите са с мно-
го по-голям отзвук, защото засягат 
много повече хора. Това, което е 
много актуално и ми направи силно 
впечатление, е „Дизелгейт“ – скан-
далът с гиганта Volkswagen. Много 
сериозен казус, който се превърна 
не само в най-голямата автомобил-
на афера на века, но е на път да 
стане христоматиен пример за не-
успешен кризисен PR, дори предиз-
вика дебати в политическите среди 
за приемането на нови закони и ре-
гламенти. Става дума за умишле-
на пазарна манипулация в изклю-

чително големи мащаби. За този 
случай може много да се говори, но 
Volkswagen реагира бавно, не даде 
подробна информация и най-вече 
липсваше адекватно обяснение на 
проблема. За съжаление, всичко 
това доведе до сриване имиджа на 
Volkswagen. Компанията ще тряб-
ва да вложи много усилия, време и 
средства и да заложи на ефективна 
PR стратегия, за да успее да въз-
станови доверието на своите кли-
енти и обществеността.

Добрият ПР специалист е като 
всеки друг добър специалист. Ос-
вен натрупания опит, трябва и да 
обичаш това, което правиш, иначе 
веднага си личи.  Освен това ис-
тинският ПР специалист, особе-
но в криза, е добре да притежава 
уменията на психолог, психиатър и 
психопат, взети заедно. Ще илюс-
трирам ролята на пиара с един виц. 
Говорят си Мишката и Хамстера и 
тя недоволства: Абе, Хамстер, как 
постигна този стил и лукс в живо-
та, уж сме от едно семейство, а ти 
живота си живееш, глезят те, купу-
ват ти  играчки и лакомства, а аз се 
свирам по дупките. ПР бе, братче, 
отговорил Хамстера.   



62
КО

М
УН

ИК
АЦ

ИИ

Òîìèñëàâ Öîëîâ å óïðàâèòåë è 
ñúñîáñòâåíèê íà APRA Porter Novelli. 
Ðîäåí å ïðåç 1970 ã. â Ñîôèÿ. Ìà-
ãèñòúð ïî èíôîðìàòèêà îò ÑÓ “Ñâ. 
Êëèìåíò Îõðèäñêè". Ïðåç 1994 ã. 
îñíîâàâà APRA Agency, à ïðåç 2001 
ã. òÿ ñòàâà ôèëèàë íà åäíà îò íàé-
ãîëåìèòå êîìóíèêàöèîííè àãåíöèè 
â ñâåòà Porter Novelli. Êúì äíåøíà 
äàòà APRA Porter Novelli  Balkans 
Communication Group å íàé-ãîëÿìà-
òà áúëãàðñêà àãåíöèÿ â ðåãèîíà ñúñ 
ñîáñòâåíè îôèñè â Àëáàíèÿ, Êîñîâî, 
Ìàêåäîíèÿ, Ñúðáèÿ è ïàðòíüîðñêè 
îôèñè â  Áîñíà è Õåðöåãîâèíà è 
×åðíà ãîðà. Ñðåä êëèåíòèòå íà APRA 
PN ñà êîìïàíèè êàòî Coca-Cola, 
Nestle, Microsoft, SEP, HP.

Îòëè÷íàòà ðåïóòàöèÿ å 
ïðåâåíöèÿ ñðåùó êðèçà

Òîìèñëàâ Öîëîâ:

Колко е важна добрата репутация разби-
раме тогава, когато се наложи да я браним. 
Всъщност истинската превенция срещу кри-
зи е отличната репутация. Неслучайно всич-
ки големи корпорации харчат милиарди го-

дишно в цял свят за, нека го наречем,  репутационен 
мениджмънт. В това число включвам и всички CSR 
кампании, спонсорски проекти и т. н. Истината е, че 
колко е по-добра репутацията, толкова по-трудно е 
да се постигне ниво на достоверност на каквито и да 
е негативни послания. Тук имам предвид както външ-
ните, така и вътрешните за компанията комуникации. 
Впрочем, вътрешните комуникации са най-важни за 
фирмената репутация, защото всеки служител, на 
която и да е голяма компания, е особено достоверен 
източник на информация и лидер на мнение в собст-
вен микросвят на семейство и приятели, а социални-
те мрежи направиха от тези микрообщности макроау-
дитории, за които обаче важат същите правила.

Рисковете на публичността възникват непре-
къснато. Един аспект на публичността е разпозна-
ваемостта и тя не е проблем само за политици и 
звезди. Ако потърсим връзката между репутацията 
на компанията и тази на нейния лидер, ще видим, че 
много често те се покриват напълно. Има множество 
случаи на оттегляне на ръководители на големи ком-
пании заради лични проблеми, несъвместими с об-
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ÐÎËßÒÀ ÍÀ 
ÌÅÄÈÈÒÅ Å ÄÀ 
ÏÐÅÄÀÂÀÒ ÍÀØÈÒÅ 
ÏÎÑËÀÍÈß ÊÚÌ 
ÏÎ-ØÈÐÎÊÈ È 
ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÈ 
ÏÓÁËÈÊÈ, ÍÎ È 
ÑÀÌÈÒÅ ÒÅ ÑÀ 
ÏÓÁËÈÊÀ

ществените възприятия. Друг риск 
на публичността се крие в самата 
същност на думата. Всяка изява, 
формална или не, пред каквито 
и да е публики следва да е добре 
подготвена. В противен случай тя 
може да доведе до непредсказу-
еми проблеми и сериозни кризи. И 
в тази посока може да се намерят 
доста характерни примери и от по-
литиката, и от икономиката.  

Кризисните ситуации в моя 
опит са ежедневие. Правилната 
реакция при кризи е запазване на 
самообладание и да се обадите на 
APRA PN.  Казвам го като шега, но 
всъщност най-важното при криза е 
стриктното спазване на протоколи и 
процедури. Всяка голяма компания 
има много ясни правила и в тях ви-
наги на първите места фигурира кон-
тактът с комуникационната агенция. 
Всяка година ние и нашите клиенти 
провеждаме обучения и тренировки 
за действия при различни ситуации, 
имаме стриктна методика за оценка 
и на практика нищо не се оставя на 

случайността. Разбира се, не може 
да предвидим всички рискове, но 
тази подготовка дава една специ-
фична рутина и спокойствие при 
действителна кризисна ситуация. 

Когато въпреки всички усилия 
кризата се разраства, това може 
да означава много неща -  че уси-
лията са в грешна посока, че причи-
ната за кризата не е формулирана 
правилно и се борят симптоми или 
резултати. Много често се случва 
една мащабна криза да доведе след 
себе си много по-малки или локал-
ни проблеми, които обаче да ни 
изглеждат като разрастване на пър-
воначалната ситуация. Няма начин 
да се даде универсален алгоритъм 
за решение на всяка ситуация. Кри-
зите са индивидуални и строго кон-
кретни, следователно и подходът 
към тях трябва да бъде индивидуа-
лен и конкретен. Ролята на медиите 
е да предават нашите послания към 
по-широки и разнообразни публики. 
Но не бива да забравяме, че и те са-
мите са публика.   
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Ðîçèòà Ìèõàéëîâà å ïðåñàòàøå íà Íàöèîíàëíàòà 
êîìïàíèÿ “Æåëåçîïúòíà èíôðàñòðóêòóðà”. Èìà íàä 
15-ãîäèøåí îïèò â îáëàñòòà íà êîðïîðàòèâíèòå êîìó-
íèêàöèè è ìåäèèòå. Ïðèñúåäèíÿâà ñå êúì åêèïà íà 
ÍÊÆÈ ïðåäè 6 ãîäèíè îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðàíñ-
ïîðòà, èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëîãèè è ñúîáùåíèÿòà, 
êúäåòî å ïðåñàòàøå íà ìèíèñòúð Àëåêñàíäúð Öâåòêîâ. 
Çàâúðøèëà å Ôàêóëòåòà ïî æóðíàëèñòèêà è ìàñîâè 
êîìóíèêàöèè êúì ÑÓ “Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè” è ÍÀÒÔÈÇ 
“Êðúñòþ Ñàðàôîâ”. ×ëåí å íà Áúëãàðñêîòî äðóæåñòâî 
çà âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà, Åâðîïåéñêàòà àñîöèàöèÿ 
íà êîìóíèêàöèîííèòå äèðåêòîðè, Ñúþçà íà áúëãàðñêè-
òå æóðíàëèñòè è  Ñúþçà íà àðòèñòèòå â Áúëãàðèÿ.

Çàïàçåòå ñàìîîáëàäàíèå, 
ïàíèêàòà ïðå÷è

Ðîçèòà Ìèõàéëîâà:

Когато се заговори за кризисен ПР, се се-
щам за наградата ми през 2011 г. от Българ-
ското дружество за връзки с обществеността 
след стачката в жп транспорта, заради коя-
то впоследствие получих негативни подмя-

тания, анонимни писма и  подобни, че нещата пак 
тръгнаха към криза, може би лична. Това отличие, 
като всяко, бе вследствие на обстоятелствата - бях 
на точното място, в точното време. Тогава менидж-
мънтът на компанията предприе адекватни действия 
чрез конкретни срещи и разяснения със служителите 
в цялата страна. В жп транспорта има потомственост 
- цели родове и семейства работят в този бранш с 
над 100-годишна история, и трябва да се реагира по 
специфичен начин. Мисля, че благодарение и на до-
бре подбрана активност, стачката беше овладяна, но 
нито аз, нито моят екип имаме основната заслуга за 
справяне с проблема. Нашата роля беше комуника-
ционна и наградата бе именно за това.

Стремя се да науча хората от моя екип на само-
обладание. Това е качество, трудно за усвояване, и 
е човешко да се губи. Пиарът не бива да позволява 
някой да го сугестира и да му налага реакции. В усло-
вията на криза настъпва високо нервно напрежение и 
е възможно точно в такъв момент някой да ти внуши 
мнение, поведение, реакция, политика. Затова пра-
вилото е: „Запази самообладание, не се страхувай, 
ситуацията вече се е случила. Страхът и паниката не 
помагат да се справим с кризата, те само пречат.“ 

При кризи ролята на медиите е изключително 
важна. Само чрез тях може да бъде балансирано на-
прежението. В работата си с медиите често срещам 
неразбиране относно сферата, в която сега работя 
- непознаване на бранша, на правилата и закона, 
неглижиране на проблема, дори категоричното му 
изкривяване. При кризи тенденцията е да се взема 
страната на по-слабия, на пострадалия. Забравя се, 
че потърпевшият в дадената ситуация може да е в 
ролята на нарушител. В опита да открадне, крадецът 
може да е пострадал. На жп прелез някой заобикаля 
бариерата, за да мине, но влакът го удря. После че-
тем заглавие „Влак блъсна семейство с кола“. Излиза, 
че едва ли не от страна на машиниста има умисъл, а 
всъщност шофьорът е поел непремерен риск, като е 
предприел действия в нарушение на разпоредбите. 
Статистиката в света сочи, че при този род инциден-
ти в близо 100% от случаите вината е на автомобил-
ния водач. Над нарушителите не бива да има медиен 
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ÏÈÀÐÚÒ 
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ÍÈÒÎ Å 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÍÈßÒ 
ÑÏÀÑÈÒÅË

чадър, защото виждаме как през 
годините броят им ескалира. Меди-
ите не трябва да губят ориентир за 
справедливостта.  Между пиари и 
журналисти има тънка разделител-
на линия и двете страни трябва да 
осъзнаят своята професионална 
отговорност пред обществото и да 
не прекрачват определени граници 
в името на рейтинг.

Една снимка на бяла мечка 
в Канада, убита от собственика 
на компанията, за която работех, 
преди осем-девет години, предиз-
вика вълна от недоволство. Почти 
по същото време се роди друга го-
ляма криза - слухът за една банка 
в „БГ мама“. Тези два примера за 
едни от първите кризи вече са до-
бре известни. Практиката показва, 
че поведението на пиара може да 
послужи като удобно извинение, но 
обикновено той не е причинителят 
на кризата, нито е универсалният 
спасител. Има ситуации, които не 
може лесно да се овладеят, въпре-

ки усилията му. В учебниците ще 
намерите и други постулати, но и 
клиентът, за когото работите, също 
трябва да има свои предварително 
установени правила за реакция. 
Няма обаче застраховка срещу 
кризи! 

В отношенията между ПР ме-
ниджъра и клиента балансът е 
твърде крехък. Ако твоят клиент 
настоява чрез лъжа да се търси 
решение, тогава се изправяш пред 
екзистенциалния въпрос дали да 
останеш лоялен към него. В такава 
ситуация всеки според морала си 
взема решение как да постъпи. С 
лъжа обаче никой не стига далече.  

И ако въпреки всичко кризата 
се разраства, не изпадай в паника, 
не се самообвинявай, овладей на-
прежението си и казвай само исти-
ната. Това рано или късно ще даде 
резултат.  Старото учебникарско 
правило гласи: „Не лъжи.“ Пиарът 
не дава лъжлива информация.   
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Ðàëèöà Ñòîÿíîâà å ÏÐ ñïåöèàëèñò è â ìîìåíòà ðàáîòè 
íà ñâîáîäíà ïðàêòèêà. Çàâúðøèëà å Íàöèîíàëíàòà 
ãèìíàçèÿ çà äðåâíè åçèöè è êóëòóðè è Ôàêóëòåòà ïî 
æóðíàëèñòèêà íà ÑÓ “Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè”. Áèëà å 
ðúêîâîäèòåë íà îòäåëà çà âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà â 
Àãåíöèÿ “Ïðèìà”, ñëåä êîåòî ïåò ãîäèíè å îãëàâÿâàëà 
ÏÐ îòäåëà íà Äúðæàâíàòà êîìèñèÿ çà åíåðãèéíî è 
âîäíî ðåãóëèðàíå. Ðàáîòèëà å ñúùî âúâ â. “Íîâèíàð” è 
â Íîâà òåëåâèçèÿ.

Øêîëàòà, ïðåç êîÿòî å äîáðå 
äà ìèíåø ñàìî âåäíúæ

Ðàëèöà Ñòîÿíîâà:

Кризисният ПР винаги е свързан с много на-
прежение и стрес. Кризите най-често се случват 
през почивните дни, късно вечер, когато си в ко-
мандировка или по време на отпуска. Винаги е 
много напрегнато и тревожно и колкото и да се 

опитваш да предотвратиш кризите в областта, в която 
работиш, вероятността да ги избегнеш е минимална. 
ПР специалистът трябва да е готов за такива ситуации. 
И ако това се случи, има правила, които помагат. Из-
исква се адекватна реакция. Информацията трябва да 
е добре премерена, синтезирана, осмислена и да се 
вписва в икономическата и политическата обстановка. 
Причините за възникване на кризата може да са най-
различни, произходът й да е разностранен и цветен. 
Повод може да са личностни проблеми на ключова фи-
гура в дадена организация или компания, кризата може 
да е свързана с политически сътресения, с обществено 
недоволство. 

Кризите са най-добрата школа за всеки пиар. В та-
кава тежка ситуация може да изпиташ себе си, да при-
ложиш всичките си знания, може да научиш много нови 
неща. Това е голямо предизвикателство, което е по-до-
бре да не ти се случва повече от веднъж в професио-
налното ти развитие. Ако успееш да се справиш с това 
изпитание и да овладееш възникналата криза, това е 
доказателство, че си професионалист, и то подходящ 
за тази работа. В такъв момент трябва да се балансира 
между много и различни страни, между противоречиви 
мнения. Много е важно да съумееш да запазиш добро-
то си отношение с медиите. Не бива да си с изключен 
телефон, тъй като от теб се очаква да отговаряш, да 
даваш информация и да си честен. Много важно е при 
криза вътре в организацията да има добра комуника-
ция и взаимодействие, за да може проблемът да се 
разреши и обществеността и медиите да получават 
нужната информация. Важно е, когато един ПР отива 
да работи за организация, компания или личност, ли-
нията на поведение да бъде уточнена предварително.

Ролята на пиара в кризисна ситуация е много ва-
жна, той е публичната личност, той е говорителят и 
е недопустимо да се държи неадекватно. За да бъде 
разбран, трябва правилно да формулира посланията. 
Неговата роля не е да вземе всички решения за излиза-
не от кризата, задачата му е комуникационна. Добрата 
комуникация вътре и извън организацията е задължи-
телна, трябва да бъде поета отговорност, да се вземат 
всички мерки за решаване на съответния проблем. Ра-
боти се в екип и трябва да има ясни стъпки за овладя-
ване на кризата. 

Най-сериозните кризи, с които е трябвало да се 
справям професионално, са били в Комисията за 
енергийно и водно регулиране, по мое време - ДКЕВР. 
Тази институция непрекъснато е в окото на обществе-
ното внимание, защото тя регулира цените на електри-
ческата и топлинната енергия, на водата и природния 
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газ. Освен това в последните 5-6 го-
дини нейните председатели по една 
или друга причина се сменяха често и 
това е налагало кризисен ПР. Кризите 
бяха доста и имаше наситеност във 
времето. След всичко това вече уве-
рено мога да кажа, че професионал-
но няма какво да ме уплаши. Изкарах 
пет години в ДКЕВР, Анжела Тонева 
беше последният председател, с ко-
гото работих. Това беше като втори 
университет за мен, тъй като беше 
в най-динамичното време, когато се 
променяха закони, сменяха се прави-
телства, а с тях и председателите на 
регулатора. Научих се на търпение и 
на желязно спокойствие в ситуация 
на криза. В такъв момент трябва хла-
ден ум и ясен план за действие.

В момента стартира либерали-
зация за битовите потребители, а 
се наблюдава липса на информа-
ционна кампания, насочена към тях. 
Тя можеше да е подобна на тази за 
цифровизацията, но КЕВР проявява 
пасивност и обществото не е доста-
тъчно информирано за промените на 
електроенергийния пазар.  Хората 
трябва да разберат що е то енергий-
на борса и нейната роля по света и 
у нас. Какво в случая означава да си 

избереш доставчик на енергия, когато 
и никой не ти предлага да стане твоят 
нов доставчик? Липсата на информа-
ционна кампания вещае острата нуж-
да от кризисен ПР на по-късен етап. 
Обществото е твърде чувствително 
към сметките за комунални услуги и 
нямам обяснение защо така небреж-
но се подхожда към темата за либе-
рализацията.

Рискът от кризи се минимизира с 
много добро проучване и с периоди-
чен ситуационен анализ. Институция 
или компания без пиар и пресцентър 
са застрашени от неадекватна реак-
ция при кризи. Липсата на такъв чо-
век или екип създава усещане за не-
прозрачност и буди недоверие. Всяка 
криза рано или късно затихва, но е 
несериозно важни  за обществото 
организации да работят на принципа 
„Всяко чудо за три дни“. 

Истината винаги е важна и пиа-
рите трябва да я казват, колкото и тя 
да изглежда страшна. Защото лъжата 
е още по-страшна. Всяка лъжа води 
след себе си поредица от лъжи, а 
рано или късно истината лъсва и това 
създава нова криза. Няма ли про-
зрачност, няма доверие.   
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ÊÚÄÅÒÎ ÏÐÀÂÎÒÎ 
Å ÊÎËÅÁËÈÂÎ, 
ТАМ НЯМА ПРАВО

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

ÂÅ×Å 25 ÃÎÄÈÍÈ 
ÑÚÄÅÁÍÀÒÀ ÑÈÑÒÅÌÀ Å 
ÏÎÄÂËÀÑÒÍÀ ÍÀ ÅÄÍÀ 

ÄÐÓÃÀ ÂËÀÑÒ, ÍÎ ËÈÏÑÂÀ 
ÂÎËß ÇÀ  ÏÐÎÌßÍÀ

Àäâîêàò ßí÷î Òðîí÷åâ:

Адвокат Трончев, в какво е специализирано адвокатско 
дружество  „Трончев и Ганев“?

- Адвокатското дружество е създадено през 1997 г. - от-
начало като правно-икономическа кантора, а от 2007 г. то 
функционира в сегашния си вид. Специализацията ни е 

предимно в областта на търговското и банковото право, така също 
и в застрахователното и данъчно право. Осъществяваме и процесу-
ално представителство пред различните съдилища и арбитражи в 
страната.  Разбира се, практикуваме и в по-широк спектър на право-
то, като си партнираме с други колеги, за да отговорим по-пълноцен-
но на потребностите на нашите клиенти.

- По какви казуси лично вие най-често сте търсен?
- Напоследък повече ме търсят по теми за несъстоятелност, вклю-

чително банкова, за цесии - прехвърляне на вземания, невърнати 
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кредити, преобразуване на търговски дружества, данъчни 
въпроси, обществени поръчки и много други.

- Коя е „препоръчителната доза“  правно обслужване, 
за да може всеки бизнес да се поддържа в добро здраве 
без юридически проблеми?

- Препоръчителната доза не може точно да се изчисли 
или да се претегли на везните, защото тя е конкретна за 
всяка фирма и за всеки бизнес. Аз съм привърженик на т. 
нар. превантивна консултация, при която се правят пред-
варителни правни консултации по съществени въпроси, 
рискови сделки или сделки над определена стойност с цел 
управляване на правния риск. Защото нашето законодател-
ство е толкова динамично и обтекаемо, че дори за юрис-
тите, в това число и за най-опитните, понякога е трудно да 
се ориентират, а камо ли за мениджърите на търговските 
дружества.

- Оказвате правна подкрепа на кредитодателите - во-
дещи инвестиционни и търговски банки. Кои са „тънки-
те моменти“ при отпускането на заеми?

- От гледна точка на кредитодателите (банките) тънките 
моменти са във връзка с преценката на степента на риска 
при отпускането на заема. Трябва много добре да се преце-
нява кредитополучателят, за да може банката да е спокойна. 
При кредитиране на постоянни клиенти е малко по-лесно, 
защото банката по принцип е наясно с бизнеса, наясно е с 
паричните потоци, с умението на ръководството да управля-
ва добре дейността. Бизнес средата в момента в България 
не е никак добра и това се вижда от търсенето и предлагане-
то на кредити. Сега банките с редки изключения се въздър-
жат да кредитират по няколко причини - липса на добри про-
екти, несигурност  в търговския оборот, забавени плащания 
между търговците, зависимост от държавата при обществе-
ните поръчки. Друг фактор е неумението на редица шефове 
на банки да управляват портфолиото си по начин, който да е 
печеливш и по-малко рисков. При това намаляло кредитира-
не и при положение, че банките са пълни с пари, те се чудят 
какво да правят, за да активизират клиентите си да вземат 
кредити. Затова, ако забелязвате, сега се увеличават такси-
те на банките и техните тарифи - за всяко нещо се плаща 
такса на банката, включително за това, че внасяш пари, ако 
теглиш - има такса, когато теглиш без заявка - пак плащаш 
такса и т. н. При това положение за какво им е на банките да 
кредитират? Те спокойно реализират добри печалби от тези 
такси - вижте статистиката на БНБ.

- Каква е вашата препоръка към  кредитополучатели-
те, за какво трябва да внимават, когато слагат подписа 
си под договор за заем?

- Трябва да внимават за много неща и винаги да търсят 
консултация със специалист по банково право. По-добре 
се допитай, преди да подпишеш, ще ти излезе по-евтино, 
защото после ще ти струва по-скъпо.  Преди години първи 
обърнах внимание на т. нар. ситен шрифт в договорите за 
кредит. Дори и с лупа да го четеш, като не го разбираш - 
следва да се консултираш. Препоръчително е всички кла-
узи да бъдат ясни на лицето, което взима кредита, защото 
ако не го обслужва навреме - излиза значително по-скъпо и 
възникват огромни проблеми. Безспорно е едно - който взе-
ме заем, следва да е наясно, че трябва да го връща. Някои 

Ôîòî Ñòîÿí Éîòîâ

Àäâîêàò ßí÷î Òðîí÷åâ å óïðàâëÿâàù 
ñúäðóæíèê â àäâîêàòñêî äðóæåñòâî “Òðîí÷åâ 
è Ãàíåâ”. Çàâúðøèë å Þðèäè÷åñêèÿ ôàêóëòåò 
íà ÑÓ “Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè”. ×ëåí å 
íà Ñîôèéñêàòà àäâîêàòñêà êîëåãèÿ. Èìà 
àäâîêàòñêà ïðàêòèêà îò 1997 ã. è å ñïåöèàëèñò 
â îáëàñòòà íà áàíêîâîòî è òúðãîâñêîòî ïðàâî. 
Ïðåäè òîâà å ðàáîòèë êàòî ñëåäîâàòåë 
â Ãëàâíî ñëåäñòâåíî óïðàâëåíèå, áèë å 
äèðåêòîð â òúðãîâñêà áàíêà “Áèîõèì”, à ñúùî 
è â áàíêà “Êðåäèò åêñïðåñ”. Ó÷àñòâàë å â 
ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà ãîëåìè òúðãîâñêè 
äðóæåñòâà êàòî ÄÇÓ - Ñòàðà Çàãîðà, 
“Ëåñîïëàñò” - Òðîÿí, ÁÄÆ è äðóãè.
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хора си мислят, че като вземат пари от 
дадена банка, могат така да направят, че 
после да не го върнат или да не го върнат 
целия. Трябва да знаят, че такъв вариант 
няма. Както са казали древните римляни 
- дългът не погива, плаща се дори и след 
смъртта от наследниците. В момента има 
много неравноправни клаузи в договори-
те за кредит и някои от тях са предмет на 
съдебни дела. Но в крайна сметка, като 
искаш заем, щеш не щеш, следва да се 
съобразиш с правилата на кредитодателя 
(банката) - ето това не се разбира. Аз да-
вам парите - значи аз определям правила-
та - а не този, който ще връща. И затова 
законът винаги дава по-голяма защита на 
кредитора, отколкото на длъжника.

- Защо според вас се стигна до слу-
чая с КТБ? Тази страница още не е за-
творена, но какви изводи направихте?

- На този въпрос си запазвам правото 
да не отговарям конкретно, тъй като съм 
ангажиран като адвокат по редица казуси, 
пряко вързани със случая КТБ. Само ще 
вметна, че държавата отгледа тази бан-
ка и после пак държавата я „затвори“. Не 
знам дали държава да не я сложим в ка-
вички.

- Как функционира съдебната сис-
тема и правораздаването в България 
през изминалия четвърт век? Може ме-
тафорично да го определите…

- Метафори много – например житей-
ската „за милиони няма закони, за кокош-
ка …“, знаете я. Бих предпочел една стара 
римска сентенция „Ubi jus incertum, ibi ius 
nullum“ – където правото е колебливо, там 
няма право. Или с други думи, каквато 
държавата, такова и правораздаването. 
Та нали правосъдието е в основата на 
държавата. За съжаление не можахме да 
вземем нищо добро от развитите демокра-
тични общества, а може би и не искаме.

- Кои са някои от правните абсурди, 
на които сте свидетел във вашата прак-
тика?

- Абсурдно е едно дело да се търкаля 
по съдебните инстанции 20 години и още 
да не е приключило. Абсурдно е да решиш 
едно дело с мисълта, че има и други ин-
станции и какво толкова от твоя съдебен 
акт. Абсурдно е като адвокат да отидеш на 
дело и да не си го чел, или да се запоз-
наеш с клиента си в съдебна зала. Много 
са правните абсурди, но особено впечат-
ление ми прави т. нар. липса на правен 

интерес. Много се стесни това понятие и 
се стигна до абсурдни ситуации.

- Кои са някои от задължителните 
реформи на съдебната система, за да 
се върне доверието на бизнеса и на 
гражданите в правораздаването в Бъл-
гария?

- Тотално изчистване от „гнилите ябъл-
ки“ в съдебната система, „опраскване“ 
на всички, за които има данни, че заемат 
местата си по нечии „препоръки“. Избор на 
членове на Висшия съдебен съвет само от 
магистрати, а не от други квоти. Пряк из-
бор на тримата големи, а не да ги назнача-
ва ВСС. Строг контрол върху работата на 
магистратите - от гледна точка на спазва-
не на срокове, на морала, на поведението 
на магистрата и т. н. Вече 25 години съдеб-
ната система е подвластна на една друга 
власт, това се вижда съвсем ясно, но няма 
воля да се промени. Като казвам съдеб-
на система, включвам и прокуратурата. 
Защото утре като се смени властта - нали 
съдебната система пак трябва да бъде 
„наша“. Далече сме от правораздаването 
в истинския смисъл на думата. Опреде-
лено смятам, че в скоро време бизнесът 
няма да има доверие в правораздаването, 
защото върховенството на закона нерядко 
съвсем отсъства. Съветваме клиентите си 
да не стигат до съд, ако могат да се спо-
разумеят със своите контрагенти,  макар 
че от това губим хонорари. Но как да му 
гарантираш на клиента справедливо пра-
вораздаване в българския съд?! Разбира 
се, когато две страни спорят и не се разбе-
рат, нормално е да се обърнат към съда. 
Затова е важно съдебната система да 
функционира добре и да има справедливо 
правосъдие.   

ÍÀØÅÒÎ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÑÒÂÎ 
Å ÒÎËÊÎÂÀ 
ÄÈÍÀÌÈ×ÍÎ 
È ÎÁÒÅÊÀÅÌÎ, 
×Å ÄÎÐÈ È ÍÀ 
ÍÀÉ-ÎÏÈÒÍÈÒÅ 
ÞÐÈÑÒÈ 
ÏÎÍßÊÎÃÀ ÈÌ 
Å ÒÐÓÄÍÎ ÄÀ ÑÅ 
ÎÐÈÅÍÒÈÐÀÒ
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СИЕЛА
ÏÐÀÂÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 
ÇÀ ÑÂÎÈÒÅ ÊËÈÅÍÒÈ
ÍÀÉ-ÃÎËßÌÎ ÏÐÅÄÈÇÂÈÊÀÒÅËÑÒÂÎ Å ÃÀÐÀÍÒÈÐÀÍÅÒÎ 
ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀÒÀ ÑÈÃÓÐÍÎÑÒ È ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒ, 
ÊÀÇÂÀ ÑÈËÂÈß ÊÓÌÀÍÎÂÀ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
“ÏÐÀÂÍÎ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÑÎÔÒÓÅÐ” Â “ÑÈÅËÀ ÍÎÐÌÀ”

Г-жо Куманова, СИЕЛА НОРМА е сред първите 
производители и интегратори на правно-ин-
формационен софтуер. Какви бяха най-трудни-
те ви битки и поуките от тях през изминалите 
години?

- По време на своята 30-годишна еволюция, Норма, в 
последствие „Сиела Норма“ АД, остана вярна на своите 
клиенти, а именно потребителите на правно-информа-
ционни системи (ПИС). Най-голямата битка, която „Сиела“ 
е спечелила, е това да остане на българския пазар през 
всички тези години и да превърне името на компанията в 
марка на качество и коректни бизнес взаимоотношения. 
Като признание за положените усилия „Сиела Норма“ ста-
на национален шампион за България 2015/2016 на Евро-
пейските бизнес награди. 

- Кои са факторите за успех във вашия бизнес? 
- Всяка организация, за да съществува и да се разви-

ва, е необходимо да притежава няколко основни фактора 
– екип от професионалисти, стратегическо планиране, до-
бре формулирани процеси, разбира се, ресурси, но най-ве-
че - клиенти, които да се доверяват и да инвестират своите 
пари в замяна на продуктите и услугите, които да водят до 
преки за тях ползи.

Благодарение на новаторския дух и синергията, с която 
работи екипът ни от ИТ специалисти, юристи, икономисти, 
преподаватели, преводачи и съобразяването с потребно-
стите на нашите клиенти, разполагаме с големи масиви от 
данни, структурирани да обслужват професионалисти, ра-
ботещи в сфери като право, строителство, счетоводство и 
финанси, здравеопазване, енергетика и околна среда и др. 

- Кои са ключовите иновации на компанията през из-

миналата година?
- В началото на  2015 г. се появи „Сиела Здравеопазва-

не“ - софтуер консултант за правните норми и изисквания, 
регулиращи обществените отношения в сферата на здра-
веопазването между държавни органи, медицински спе-
циалисти, пациенти и други лица. Вече е факт и прилож-
ният софтуер „Сиела Инс“ за обслужване  на вътрешната 
дейност на застрахователния брокер.

Направените технологични промени, свързани с  обра-
ботката на входни данни, вече позволяват ежедневна акту-
ализация на модулите НОРМИ; Съдебна практика; Инфо; 
Процедури; Евро; Счетоводство; Митница; Строител;  Об-
разование; LAW и Ru - Българското законодателство и ак-
тове на международното публично право, преведени на ан-
глийски и руски език. По този начин потребителят получава 
навременна актуализация на съдържанието.

В тясно специализираните продукти може да се намери 
практика на американските щатски съдилища във връзка 
с международни конвенции, които са част от българското 
законодателство. 

Списание „Норма“, вече само в електронен вариант, се 
превърна в трибуна за обмяна на опит. В създаденото за-
щитено пространство специалистите публикуват и дискути-
рат различни правни въпроси.

Най-голям ръст  на търсене тази година отбеляза „Сиела 
Инфо“. Уникалните  разработки  в „Сиела Инфо“, на база 
сеченията на бази данни, взети от Търговски регистър, ре-
гистър БУЛСТАТ, НИС Делфи за история на регистрацията, 
НОИ за персонала, НАП за ДДС регистрация и много други, 
водят до предоставяне на структурирана информация като 
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фирмено разузнаване (свързани лица и фирми); История 
на ДДС регистрацията на фирми; несъстоятелност и др. 

За да дадем възможност на нашите потребители право-
то винаги да бъде на тяхна страна, създадохме софтуерния 
магазин www.e-ciela.net , който е напълно автоматизиран и 
след регистриране на плащане в реално време потребителят 
генерира сам лиценз за интернет  версията ни – Ciela Net, по 
всяко време на денонощието без намесата на оператор.

- Какви са дългосрочните ви планове за развитие?
- Едно от най-големите предизвикателства, пред които е 

изправен бизнесът на правно-информационен софтуер, е 
как най-добре да се адаптира към морето от информация, 
която е навсякъде около нас, и да създаде защитено прос-
транство за устойчиво развитие. 

Продукт като „Сиела Правно-информационни системи“ 
определено има бъдеще и според мен идните години ще 
отбележи засилен интерес. Интернет в предоставянето на 
информация става все по-неблагонадежден източник по 
отношение на достоверност на намерената информация. 
Значителни са пропуските по отношение на регулацията 
на потоците на информация, свързани с информационната 
сигурност на днешното общество. 

Затова нашите усилия са насочени  към гарантиране на 
достоверност и актуалност на общодостъпна информация, 
създаване на защитено пространство за професионален 
обмен и същевременно генериране на по-добро разбиране 
за естеството на бизнеса на всяка компания, гарантиращо 
бъдещото му развитие. 

През пролетта на 2016 г. потребителите на „Сиела Нор-
ма“ ще получат технологично обновена версия на „Сиела 
Нет“ с елементи на облачни услуги, която ще позволява 
улеснена достъпност до предлаганата информация през 
различни устройства – таблети, телефони, лаптопи, компю-
три. Чрез създадения изкуствен интелект, при обработката 
на документи нашите клиенти ще получат функционална 
възможност за по-добра селекция до над 1 млн. решения 
на съдебна практика и изцяло обновена версия на „Сиела 
Евро“.

Разбира се, наясно сме, че за да се използват всички 
функционалности на един софтуерен продукт, е необ-
ходимо обучение. Първите стъпки в организацията на 
„Сиела Университет“ са вече факт и ще се радваме да 
посрещнем нашите първи „студенти“, които да инвести-
рат част от свободното си време, в замяна на повече 
свободно време в бъдеще.   
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ÍÀ ÐÀÑÒÅÆ Â
СПЕДИЦИЯТА
àâòîð: Òîíè ÃðèãîðîâàÁÐÀÍØÚÒ 

ÑÅ ÐÀÇÂÈÂÀ 
ÓÑÏÅØÍÎ, ÍÎ 

ÏÐÅÄ ÍÅÃÎ ÈÌÀ 
ÁÀÐÈÅÐÈ, ÊÎÈÒÎ 

ÌÎÆÅ ÄÀ 
ÏÀÄÍÀÒ ÑÀÌÎ 

Ñ ÀÊÒÈÂÍÎÒÎ 
ÑÚÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÓÏÐÀÂËßÂÀÙÈÒÅ

Наричат спедиторите архитекти на транспорта, тъй като те се 
занимават с цялостната организация на транспортната услу-
га, без да е задължително пряко да я осъществят. Спедиторът 
има ролята и на транспортен адвокат за своя клиент. Също 
така той „играе в неговия отбор“, като целта е по-качествена 

услуга на по-добра цена. 

Сектор „Спедиция, транспорт и логистика“ е сред най-добре разви-
тите в България. Въпреки това е с неизползвани докрай възможности 
и има потенциал за растеж. Благоприятното ни географско положение 
дава предимства, от които може да се извлекат още ползи. На наша 
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територия си дават среща важни транспортни коридори. 
Има транзитни товаропотоци, които нашите фирми биха 
могли да привлекат. Много от товарите от Русия и Украй-
на, насочени към Сърбия, Македония и Турция, премина-
ват през нашата страна чрез железницата или по шосе. 
През България минават и много от товарите от Германия, 
Австрия и Бенелюкс, насочени към Иран. Транзитното 
преминаване също се нуждае от обслужване и който го 
извършва, печели. 

Òðåíä
България има много по-силно развит автомобилен 

сектор, отколкото е необходим за нашата индустрия. 
Много от превозите в Западна Европа се извършват от 
български компании. Добро развитие получи и складо-
вата логистика. Тя е свързана повече с редуциране на 
складовите площи на крайните клиенти и поемането на 
по-големи ангажименти от страна на спедиторите, които 
са доставчици на 3PL услуги. Големите търговски вериги 
прехвърлят складовото съхранение на стоките на специа-
лизирани компании, разказва Ангел Сафев, председател 
на Националното сдружение на българските спедитори 
(НСБС).

Секторът с въздушно карго е концентриран в София, 
а Варна и Бургас работят с по-малки обеми. България би 
могла да е транзитна точка за превозите на цяла Западна 
Европа към страните от Изтока. Стоките от България за 
Русия дълги години са превозвани по ферибот през Украй-
на, а от няколко години с Русия имаме директна ферибот-

на връзка през порт Кавказ. За съжаление нашите морски 
пристанища във Варна и Бургас все повече изостават от 
Констанца.

Òàâàí

Български превозвачи превозват голям обем стоки от 
Западна Европа към Турция, Грузия, Русия. Много от евро-
пейските страни обаче въвеждат редица административни 
и лобистки ограничения, от които потърпевши основно са 
български, румънски и полски компании.

Този бизнес непрекъснато расте въпреки ограничения-
та от кадри, от рестрикции, които Западът налага. Потен-
циал за развитие не липсва. Българските компании имат 
по-голям хъс за работа, тъй като все още търсят начин 
да изградят име, да натрупат капитал и да се развиват. 
Проявяват повече креативност и имат повече идеи, по-от-
дадени са на нуждите на клиента. Те работят по-евтино от 
западните си конкуренти. В момента техните услуги са с 
поне 40% по-евтини. Западът обаче намира начини или да 
сложи бариера пред българските транспортни компании, 
или да въведе изисквания, които значително оскъпяват 
услугата. А завиши ли се цената, бизнесът на български-
те спедитори и превозвачи ще загуби своето конкурентно 
предимство, уверява Ангел Сафев. 

Êàäðèòå

Проблемът с кадрите става все по-голям. Новите тех-
нологии налагат нови стандарти на работа и компаниите 
от този сектор също трябва да правят много инвестиции, 

Ôîòî Ñòîÿí Éîòîâ
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за да са в крак с промените. Доста западноевропейски 
фирми набират персонал от България, като фактор е до-
брата квалификация, комбинирана с по-ниско заплащане. 
Това до известна степен е „ловене на риба в мътна вода“, 
тъй като масова практика е западните фирми, когато полз-
ват шофьори от Източна Европа, да нарушават всички 
норми за работното време. Ако възникне инцидент, когато 
шофьорът не бива да е на пътя, върху него се стоварва 
цялата тежест на закона.

Ðàçðåøèòåëíèòå

Съществен е въпросът за т. нар. двустранни разреши-
телни. Ако от България за Турция се превозва стока на 
дъщерно дружество на италианска фирма и фактурата е 
издадена от италианска фирма, турската администрация 
изисква да се представи разрешително за трета страна. 
Приемат, че се превозва стока от Италия, а не от Бъл-
гария. Понякога на базата на съмнения, че стоката не е 
от България, се налагат сериозни глоби. Много често при 
обжалване в техните съдилища глобите се отменят, но 
това отнема време и ангажира ресурс на компанията да 
води подобни битки, вместо да се занимава с основната 
си дейност. 

Въпросът с двустранните разрешителни е повдиган 
многократно, но Европейската комисия все още не се за-
ема с решаване  на проблема. Предложението на НСБС 
е да се създаде единно европейско разрешително за пре-
воз на товари. Системата с двустранните разрешителни е 
твърде остаряла, тя е създадена в съвсем други време-
на, но все още се ползва и засега липсва воля на високо 
ниво за нейната промяна. Тази система не само оскъпява 
услугата, но в редица ситуации прави невъзможно да се 
ползват български компании. Като цяло и за Евросъюза 
ще е по-изгодно тя да отпадне. Сега квотите за превоз 
на товари слагат таван на услугите, които фирми от оп-
ределена страна може да извършат. В много от страните 
квотите остават неизползвани от техните компании, но 
български фирми нямат право да ги поемат. Управлява-
щите в България остават пасивни за решаването на този 
проблем през Европейската конференция на министрите 
на транспорта. 

Îãëåäàëî

Българската икономика започва да се съвзема след 
кризата, последвала  края на строителния бум през 2008 г. 
Сега инвестициите, които се правят, са с по-дългосрочен 
характер. Транспортната инфраструктура продължава да 
се развива. Тя върви в правилната посока, защото липса-
та на адекватна транспортна инфраструктура е отрицате-
лен фактор за развитието на спедиторския бранш, пречка 
за развитието на интермодалните превози и за обслужва-
не на транзитни товаропотоци през региона. По структура 
износът остава нискотехнологичен и с малка добавена 
стойност. Основният ни експорт е на суровини, горива и 
стоки с ниска степен на преработка, сочат наблюденията 

на спедиторите.

Êúäå ñìå íèå

Според Индекса за спедиторски и логистични услуги, 
който се следи от Световната банка и класира 190 държа-
ви, за 2015 г. България е на 47-о място. През 2012 г. наша-
та страна е била 36-а. Загубата на позиции в класацията 
се дължи не на влошено качество на услугите, а по-скоро 
на оценяването на административните и митническите 
бариери. Твърди се, че спедицията и логистиката са най-
точен барометър за всяка икономика. Затова се смята, че 
този индекс е подходящ инструмент и за оценка до каква 
степен дадена икономика е конкурентна.

„За съжаление българската икономика не създава го-
ляма заетост на сектора. Затова спедиторският бранш 
отдавна успя да надрасне мащабите на България. За да 
продължи да се развива, на него са му нужни външни па-
зари“, смята Ангел Сафев. Ако поставянето на изкустве-
ните бариери и административните пречки продължи, този 
бизнес няма да може да се развива с темповете, с които 
е в състояние да го прави. Секторът се надява да получи 
повече адекватна подкрепа от управляващите. За целта 
е необходима по-добра комуникация, част от това е об-
менът на документи да може да става изцяло по електро-
нен път. В Българските държавни железници не се правят 
достатъчно инвестиции за тяхното модернизиране, което 
също спъва развитието на спедиторските услуги.  

Безспорно спедицията, транспортът и логистиката са 
огледало за всяка икономика. Искат ли това огледало 
да не е криво, управляващите трябва да обърнат вни-
мание на този сектор и да съдействат за преодоляване 
пречките пред неговото развитие.   
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ËÎÃÈÑÒÈ×ÍÈÒÅ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
ÒÐßÁÂÀ ÄÀ 
ÑÒÀÍÀÒ 
ÄÎÑÒÀÂ×ÈÖÈ ÍÀ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÈ 
ÓÑËÓÃÈ

Ðàáîòèì âúâ âñå 
ïî-äèíàìè÷íà 
ñðåäà

Öâåòèí Òîäîðîâ, 
çàì.-ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà ÍÑÁÑ
è óïðàâèòåë íà “Àëåêñàíäúð 
Ëîãèñòèêñ” ÎÎÄ:

Спедиторските компании в България 
се радват на стабилна бизнес среда 
с тренд за умерен растеж. Висока-
та конкуренция в страната води до 
намаляване на средния размер на 

пратките, поради което в сегмента групажни 
превози се наблюдава значителен ръст на 
броя на пратките. Това от своя страна пови-
шава административните разходи, води до 
по-голям брой транзакции и затруднения при 
събирането на вземанията. По тази причина 
пред логистичните компании, които успяват 
да развият необходимата инфраструктура и 
успешни партньорства,  се отварят нови хори-
зонти и предизвикателства.

Логистичните компании трябва да про-

менят ролята си - от доставчик на конкретна 
услуга към доставчици на комплексни услуги, 
интегрирани по цялата верига на доставките. 
Препоръчително е участието им в разнородни 
вериги, разпределяйки по този начин бизнес 
риска. Тенденциите и развитието на мрежите 
от вериги на доставки изискват и промяна в 
мисленето, както и развитие на способности 
за коопериране и колаборация с разнородни 
организации. Тези умения са:

Ясно желание за конструктивен диалог, 
разбиране и изграждане на взаимноуспешни 
партньорства между доставчик и клиент. За 
съжаление в България продължаваме да си 
играем на „котки и мишки“. Поемането на отго-
ворност е начин да се върви напред, независи-
мо от риска да се допусне грешка. Търсенето 
на виновници и страхът от грешките е сигурни-
ят начин да се постигне едно голямо „НИЩО“. 
Взаимно опознаване с партниращата компа-
ния помага за ефективно и бързо решаване на 
трудните ситуации.

Решаването на проблемите трябва да е 
възможно най-бързо, в конструктивен тон, 
с ясно разбиране от двете страни, че всеки 
трябва да направи своя компромис, за да се 
върви напред. Не е достатъчно написаното 
да е плакат на входа на фирмата или „мисия“ 
на сайта, а трябва да се превърне в мотив за 
действие на всеки един от екипа.

Това поставя сериозно предизвикателство 
пред мениджърите на логистичните фирми: 
Едновременно с обучението и развитието на 
кадри (каквито вече липсват), те трябва да са 
успешни лидери – модел за подражание за 
своите служители. А колко от тях са…   
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Äâèæåùàòà ñèëà íà àñîöèàöèÿòà

Националното сдружение на българските спедито-
ри (НСБС) в годините се разви като авторитетна 
браншова организация, която представлява инте-
ресите на транспортно-спедиторския и логистич-
ния бранш. НСБС е член на ФИАТА, Международ-

ната федерация на спедиторските асоциации, и  КЛЕКАТ, 
Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, ло-
гистични и митнически услуги. 

Учредено още през 1992 г., НСБС има консолидираща 
роля за развитието на бранша. В сдружението членуват 92 
компании с желание да има ясни правила, които налагат ви-
соки професионални стандарти за спедиторски и логистични 
услуги, и те да се спазват. 

Ползвайки услугите на членовете на НСБС, товародателят 
получава точни условия на спедиторския договор, формули-

рани в Общите условия на НСБС, които дефинират отговор-
ността на спедитора към клиента. Клиентът също получава  
гаранция за защита на интересите и за компенсация на ще-
тите, които може да възникнат при превоза, претоварването 
и съхранението на стоките, осигурена от застраховката „От-
говорност на спедитора“.

Към НСБС е учреден специализиран Арбитраж за транс-
порт и спедиция. Стремежът е транспортният арбитраж при 
НСБС да се превърне в място за разрешаване на търговски 
спорове по бърз, ефективен, евтин и модерен начин.

Асоциацията вече разполага с Учебен център – 
НСБС. Той е лицензирана национално и международно 
призната обучаваща организация за специализирана 
професионална квалификация в областта на спедици-
ята, транспорта и логистиката.   

ÑÈËÍÈ ÑÒÐÀÍÈ
+ Ïàçàðúò íà ëîãèñòè÷íè óñëóãè å ìíîãî êîíêóðåíòåí, êîåòî å â èíòåðåñ 
íà ïîòðåáèòåëèòå 
+ Îò ñàìîòî íà÷àëî íà ïðåõîäà ó íàñ ïðèñúñòâàò èçâåñòíè ìåæäóíàðîä-
íè ñïåäèòîðñêè êîìïàíèè 
+ Èçãðàäåí å äîáúð èìèäæ íà áúëãàðñêèòå ôèðìè â ñåêòîðà
+ Ñïðàâåäëèâî ñúîòíîøåíèå “öåíà-êà÷åñòâî” íà ñïåäèòîðñêèòå è ëîãèñ-
òè÷íèòå óñëóãè 
+ Íàëè÷èå íà îïèòíè è êâàëèôèöèðàíè êàäðè
+ Ïîòåíöèàë çà ðàñòåæ   

ÑËÀÁÈ ÑÒÐÀÍÈ
- Àäìèíèñòðàòèâíè è ìèòíè÷åñêè áàðèåðè ñïúâàò ðàçâèòèåòî
- Äâóñòðàííèòå (ÅÊÌÒ) ðàçðåøèòåëíè ïîñòàâÿò èçêóñòâåíè îãðàíè÷åíèÿ è 
îñêúïÿâàò óñëóãèòå
- Ðàçëè÷íà ñòåïåí íà ïàçàðíî ðàçâèòèå íà îòäåëíèòå âèäîâå òðàíñïîðò è 
íåäîñòàòú÷íà êîîðäèíàöèÿ ìåæäó òÿõ
-Ëèïñà íà ðåàëíà êîíêóðåíöèÿ â æåëåçîïúòíèÿ è â ïî-ìàëêà ñòåïåí âúâ 
âîäíèÿ òðàíñïîðò
-Ëèïñà íà êîíöåïöèÿ çà ðàçâèòèå íà ìóëòèìîäàëíèÿ òðàíñïîðò êàòî åäíà 
äîáðå ôóíêöèîíèðàùà òðàíñïîðòíà ñèñòåìà
- Íåäîñòèã íà êàäðè, òúé êàòî çàïàäíè êîìïàíèè âçåìàò íàãîòîâî 
íàøè äîáðè ïðîôåñèîíàëèñòè   

РАЗВИТИЕТО   на бранша

Êðàéíî âðåìå å äà 
ñå âúâåäå åäèííî åâ-
ðîïåéñêî ðàçðåøè-
òåëíî çà àâòîìîáèëåí 
ïðåâîç íà òîâàðè 

Ангел САФЕВ
председател на 
Националното сдружение 
на българските спедитори

Ôîòî Ñòîÿí Éîòîâ
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Ãàëÿ Òîïàëîâà å ïðåäñåäàòåë 
íà Íàöèîíàëíîòî ñäðóæåíèå 
íà àâòîáóñíèòå ïðåâîçâà÷è â 
Áúëãàðèÿ (ÍÑÀÏÁ) è ïðåçèäåíò 
íà êîìïàíèèòå çà àâòîáóñíè 
ïðåâîçè “Åòàï-Àäðåñ” è “Ãðóï 
ïëþñ”, êîèòî îñúùåñòâÿâàò 
åæåäíåâíî ïðåâîç íà ïúòíèöè 
ïî íàä 30 ðåäîâíè è ñåçîííè 
àâòîáóñíè ëèíèè â ñòðàíàòà è 
÷óæáèíà.Ñ íåÿ ðàçãîâàðÿìå 
çà ïåðñïåêòèâèòå ïðåä 
ïðåâîçâà÷åñêèÿ áèçíåñ íà 
ôîíà íà íàìàëåëèòå öåíè 
íà ãîðèâàòà, íàìàëåëèÿ 
ïúòíèêîïîòîê è ïðåäâèæäàíèòå 
ïðîìåíè â òðàíñïîðòíàòà 
ñõåìà ñ âúâåæäàíåòî íà òîë 
òàêñè.

Г-жо Топалова, как се отрази поевтиняването на горивата 
върху автобусния транспорт?

- Когато говорим за горива, трябва да отчитаме, че първо в 
България качеството не е добро. Затова всички транспортни 
средства дават по-висок разход. В Германия със същото ко-

личество гориво разходът е с около литър на сто по-нисък. Освен това 
продължаваме да не разбираме как се формират цените на дизела и 
бензина. В Кипър например, където няма рафинерия, цените са с око-
ло 2 евроцента по-ниски. На този фон смятаме, че цените са твърде 
високи за нашия пазар. Реалната стойност трябва да бъде около 1,90 
лв. за литър. От друга страна обаче, е добре, че горивата са малко по-
евтини, защото много фирми бяха тръгнали към фалит. Това е нужна 
глътка въздух за тях.

- Какво ги притиска?
- Доскоро ги притискаха високите цени на горивата. Освен това път-

никопотокът намаля с над 30 на сто. Причината е икономическата си-
туация. В по-малките населени места няма производство, няма бизнес 
и затова хората тръгват за чужбина. Много градове вече са на прага 
на бедността и изолацията – никой не пътува - нито с автобус, нито 
пък с влак. Дори по магистралите вече няма трафик. Много фирми ще 
закриват линии или направо ще спират с този бизнес. Може би след 
Нова година.

- Тогава хората с какво ще пътуват, особено тези, които нямат 
жп превоз?
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- В някои градове вече няма автобуси. Над 60 малки об-
щини търсят превозвачи и няма кандидати. Няма кой да 
вози ученици, възрастни, болни хора. Кметовете купуват 
коли, за да могат да ги закарат на лекар например.

- Не трябва ли държавата да ги дотира, все пак това 
е социална услуга?

- Общините се борят, но споразумение няма. Разберете, 
в малките села няма хора. Останали са 30 или 40 души, 
няма икономическа логика да се разкрива автобусна линия 
заради тях. Кметът трябва да намери превозно средство, 
затова част от тях возят хората и със собствените си коли.

- Искате да кажете, че тези хора са в пълна изолация?
- Намират начини да пътуват. Напоследък наблюдаваме 

бум на сайтове за споделено пътуване. Плащат си някой 
лев и се возят с частни коли, с микробуси на по 20 години, 
с каквото се сетите. Дори се рекламират тези сайтове, раз-
бира се, напълно незаконно. Смятам, че Министерство на 
финансите трябва да вземе мерки срещу тези сайтове. Не 
може да се качвате лековерно при някой непознат човек, да 
ви вози нанякъде без правоспособност, без  правила и без 
никаква сигурност.

- Имате ли данни колко хора пътуват така?
- Много хора, и най-вече студентите. Много е лесно да 

се забранят тези сайтове, включително и във „Фейсбук“, 
ако има желание у правителството. Например по начина, 
по който забраниха сайтовете за онлайн залаганията. Но 
някой трябва да се заеме – например „Компютърни прес-
тъпления“ в ГДБОП, по сигнал на НАП или финансовия ми-
нистър. Дали сме достатъчно данни в министерството, за 
да се захванат.

- Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев и на КНСБ 
Пламен Димитров започнаха кампания за борба със си-
вия сектор. Съществува ли той във вашата сфера и как 
държавата да се пребори с него?

- В нашия сектор сивото е в огромни размери и пречи 
на всички. Особено при международните пътувания. Там 
можете да стигнете до всяка точка на Европа с нелегален 
превозвач. Микробуси летят до Германия, Великобрита-
ния, Чехия и никой не следи кой се вози, какво плаща и 
къде отиват парите. Говорим за милионен бизнес. А при 
нас искат трудов договор на шофьора, лекар, медицински 
консумативи, време за почивка, данъци, ДДС, преферен-
циални цени за ученици, безплатно пътуване за инвали-
ди. Ако не спазим и едно от изискванията, ни отнемат 
лиценза. 

Така че тази кампания е правилна, но е редно някой да я 
чуе и да се намеси. И българинът трябва да разбере, че не 

ÂÈÑÎÊÀÒÀ ÖÅÍÀ ÙÅ ÄÎÂÅÄÅ ÄÎ 
ÍÀÌÀËßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÚÒÍÈÖÈÒÅ È ÄÎ 
ÏÎÑÊÚÏÂÀÍÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÈ ÑÒÎÊÈ

ВЪВЕЖДАНЕТО 
НА ТОЛ ТАКСИ 
ÙÅ ËÈÊÂÈÄÈÐÀ 
ÏÐÅÂÎÇÂÀ×ÈÒÅ

Ãàëÿ Òîïàëîâà:
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може да се качи при някой, когото не е виждал. Този човек 
да го вози дни, без да почива, с риск за здравето и дори 
за живота на пътниците. Държавата знае това, контролните 
органи са информирани, Гранична полиция е наясно и ни-
кой не взима мерки.

- Спря ли практиката нелегалните микробуси да чакат 
пътници пред гарите и автогарите?

- Не е, разбира се. Можете да ги видите всеки ден пред 
софийската централна гара и автогарата. Трупат се по де-
сетина микробуса и чакат пътници. Абсолютно нелегални 
– без фактури, без документи, без лиценз. Можете да  пъту-
вате до Швейцария, до Франция, до Германия. И никой не 
прави нищо срещу тях.

- На фона на тази трагична картина държавата иска 
да ви въведе тол такси от 2017 година. Как ще се отразят 
те върху транспортния бизнес?

- Ще има още по-голям спад на бизнеса, но ефектът ще 
бъде драстичен за населението. Ето ви един пример с Бур-
гас. Ние возим средно по 20 пътници. При средна цена от 
20 лв. това прави 400 лв. А те ще ни искат по 10 стотинки 
на километър. Излиза, че трябва да дадем на държавата 
около 80 лв. от всеки курс само за пътуването по магистра-
лата. Но има и второстепенни пътища, тъй като пътуваме и 
до Китен, до Приморско. Къде ще излезе сметката при този 
оборот  - да се плати на шофьора, да се зареди гориво, 
поддръжка, данъци, осигуровки, Гражданска отговорност и 
накрая да остане и някаква печалба. В крайна сметка, пре-
возвачът няма да пътува. И пътниците ще отидат в БДЖ. 
Само че БДЖ се финансира от нашите данъци, с близо 200 
млн. лв. субсидия, тъй като е социална услуга. Е, ние като 
извършваме социални услуги, защо нямаме такава дота-
ция?

- Тогава какво е решението – да не се въвежда тол 
система?

- Нека има, но цената да бъде по-разумна. Да бъде опре-
делена сума за преминаване по магистралата, определено 
по-ниска от тази, която се предлага в момента. Както е в 
чужбина – този аутобан струва 2 евро на ден. Ние, като ав-
тобусни превозвачи, не можем да не пътуваме, независимо 
дали има или няма пътници. Имаме разписание и ни глобя-
ват, ако го нарушим. Те искат от нас бизнесът да изгражда 
магистралите. Правителството планира да събере пет пъти 
повече приходи от такси - близо 1,2 млрд. лв., при 250 млн. 
лв. сега. Да се изграждат с тях пътища. Но това си е чисто 
държавна дейност, която трябва да става с бюджетни или 
европейски пари. Парите от винетките, от тол таксите, тряб-
ва да отиват за поддръжка на пътища.

- А ако все пак тази такса се въведе?
- Това означава фалит на фирми, влизане в сивия сектор 

и по-малко приходи от данъци. Освен това, за товарните 
превози ще бъде още по-скъпо. Това пък ще удари стоки-
те, които се превозват. Ще поскъпнат основни хранителни 
продукти, всички стоки, които са обект на търговия. Никой 
не си дава сметка за това. Ако се въведат тези тол такси, 
мисля, че всички превозвачи няма да пътуват. И ние ще се 
присъединим.

- Ще протестират?
- Какъв протест?! Ще спрем да  работим, тъй като се лик-

видира целият бизнес. Казват ни – увеличете си цената на 
билета. Как да го увеличим, когато хората и сега нямат пари 
да плащат и търсят всякакви евтини и незаконни начини да 
се придвижат.

- Вие от колко време не сте вдигали цените на биле-
тите?

- От две, може би и от три години. Но дори да ги увели-
чим, то няма как да е с повече от левче или два. Хората ня-
мат пари, затова няма и пътникопоток. Как да им увеличим 
билетите?

Вчера разбрах и още нещо. До 2004 година от акциза за 
горивата са се отделяли някакви пари за ремонт на пъти-
ща. После тази клауза е премахната, тъй като се въвеждат 
винетките. Сега се предлага да се върне тази такса и да 
действа паралелно с винетната система. И това, без да има 
електронна система, както в Европа, която да показва какво 
е състоянието на пътищата, какви пари се харчат за тях и 
къде потъват. За мое и на колегите учудване в България има 
само 2 млрд. лв. приходи от акцизи. Явно и там има някаква 
сива икономика, някъде потъват тези приходи и някой тряб-
ва да ги открие и да ги извади на светло. А в същото време 
във Виена можете да си заредите дизел, доста по-качест-
вен, на цена с един евроцент по-ниска от нашата.

- Повечето автобусни компании вече предлагат биле-
тите си онлайн. Какво сочат вашите наблюдения – хора-
та продължават ли да си държат на хартиения билет?

- Българинът се научи да купува билети онлайн и това е 
много хубаво. От една страна, това ни пести персонал, тъй 
като не разкриваме допълнителни каси. А и сивият сектор 
влиза под наблюдение, защото не може да скрие парите, 
които минават през банка. Имаме около 40 на сто ръст на 
продажбата на билети онлайн. В някои определени дни, 
по празници, повече от половината са продадени през ин-
тернет.

- Споменахте БДЖ. Какво трябва да бъде бъдещето 
на компанията?

- БДЖ не може да се закрие, тъй като стратегията на ЕС 
предвижда специални мерки и акцент върху развитието на 
железниците. Но трябва да се реформира. Там, където има 
хора, да  пътуват. Но там, където няма, трябва да се закри-
ват линии. И те да се дадат на автобусните компании. Но 
да им се отпусне някаква субсидия. БДЖ може да си върши 
дейността с 5000 души, а сега са 11 000. Това е социална 
функция, намира се работа за хората. Само че дотацията 
я плащаме всички, независимо дали ползваме или не ус-
лугата.

ÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÎÒÎ ÒÐßÁÂÀ 
ÄÀ ÇÀÁÐÀÍÈ ÑÀÉÒÎÂÅÒÅ ÇÀ 
ÑÏÎÄÅËÅÍÎ ÏÚÒÓÂÀÍÅ
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- Сега се планират още 600 млн. лв. 
инвестиция от концесията на летище 
„София“?

- Не може летище „София“, при обявен 
приход от близо 100 млн. лв., да обявява 
печалба от 5 млн. лв. за годината. По-до-
бре да се даде на концесия, защото ако 
сравним двете летища във Варна и Бур-
гас, те правят 50 млн. лв. печалба при съ-
щия оборот. Къде отива разликата? Явно 
толкова хора са назначени, че не знаят 
къде е аерогарата.

- Все повече се говори за разпад на 
Шенген, затягане на границите в Евро-
па. Как ще се отрази това върху ваша-
та работа?

- Говорейки за граници, впечатлена 
съм от решението да се закрие митница-
та в Свиленград. Причината е борбата с 
корупцията. Значи, избираме да закрием 
нещо, вместо да го реформираме, да по-

търсим къде е причината. Може би съща-
та е логиката и с тол таксите – да закрием 
всички фирми, пък после ще го мислим. 

- Наблюдавате ли увеличение на хо-
рата, които  пътуват за чужбина?

- Само на отиване. Връщането е само 
на празници, или когато си посрещаме 
децата от чужбина.

- Предвид атентатите в Париж, за-
плахите в Брюксел, има ли засилени 
мерки за сигурност в автобусите и 
трябва ли да се въведат допълнител-
ни такива?

- Завишена е сигурността. Инструк-
тирали сме шофьорите и автогарите 
да следят за съмнителни лица, подо-
зрителни товари. Информират тел. 
112, ако се усъмнят. Няма как да взе-
мем допълнителни мерки, тъй като 
има голям пътникопоток.   

ÂÑÅÊÈ ÄÅÍ Â 
ÑÒÐÀÍÀÒÀ È 
ÇÀ ×ÓÆÁÈÍÀ 
ÒÐÚÃÂÀÒ 
ÍÅÇÀÊÎÍÍÈ 
ÀÂÒÎÁÓÑÈ È 
ÍßÌÀ ÊÎÉ 
ÄÀ ÃÈ ÑÏÐÅ
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СОФИЯ Å ÊËÞ×ÎÂÀ Â ÌÐÅÆÀÒÀ ÍÀ 

ТУРСКИТЕ АВИОЛИНИИ

àâòîð: Åâãåíèÿ Ïîïîâà

ÇÈÀ ÒÀØÊÅÍÒ Å ÑÒÀÐØÈ 
ÂÈÖÅÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÀ 
È ÞÃÎÈÇÒÎ×ÍÀ ÅÂÐÎÏÀ, 
ÊÀÂÊÀÇ È ÑÐÅÄÍÈß ÈÇÒÎÊ 
ÍÀ ÒÓÐÑÊÈÒÅ ÀÂÈÎËÈÍÈÈ. 
ÏÐÅÄÈ ÒÎÂÀ Å ÐÀÁÎÒÈË ÇÀ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÀÒÀ ÊÎÌÏÀÍÈß 
“ÍÈÑÀÍ”, ÎÒÃÎÂÀÐßË Å È ÇÀ 
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ È ÏÐÎÄÀÆÁÈÒÅ 
ÍÀ ÒÓÐÑÊÈÒÅ ÀÂÈÎËÈÍÈÈ

TURKISH AIRLINES ËÅÒÈ ÄÎ 283 
ÄÅÑÒÈÍÀÖÈÈ Â ÎÁÙÎ 111 ÄÚÐÆÀÂÈ

Çèà Òàøêåíò:

Г-н Ташкент, Turkish Airlines отбеляза силен рас-
теж през последните години. На какво залагате 
в дългосрочен план, за да задържите позициите 
си?

- През последните години Turkish Airlines постигна 
отлични резултати благодарение на уникалността на наша-
та страна, която е естествен мост между Изтока и Запада, 
и ние успяхме да използваме това предимство. Истанбул е 
на трето място в Европа в класацията за най-предпочита-
ните дестинации и в същото време на 5-о място в световен 
мащаб. Годишно близо 13 милиона души посещават града. 
Данните сочат, че растежът на компанията е удивителен и 
не спира да се повишава от 2003 г. насам. Тогава общият 
брой на пасажерите е бил приблизително 30 милиона, от 
които 5 са обхващали вътрешните полети. В края на 2015 г. 
те са нараснали до 131 милиона, от които 47 милиона са за 
вътрешни полети. Разширихме значително и базата си със 
закупуването на нови самолети и обновяване на флота. Ско-
ро ще бъде открито и новото летище в Истанбул. Наскоро 
Turkish Airlines заслужено беше избрана за най-добра ави-
окомпания в Европа на годишното раздаване на награди в 
сектора от Skytrax.

- Ще бъдат ли открити нови дестинации?
- Да, компанията залага на откриването на нови дестина-

ции, за да увеличава растежа си. Планираме да подобрим 
полетните връзки до 286 дестинации, което би могло да се 
отрази и на ценовото образуване до някои от тях, причината 
за което е повече налични свободни места и повече опции 
при полетните връзки в Истанбул. Нашите планове включват 
увеличаване броя на полетите до космополитните градове. 
В момента имаме полети до 42 важни за бизнеса дестина-
ции, част от които са много натоварени - с 50 хил. пътни-
ка дневно, други с 20 хиляди. В бъдеще имаме за цел да 
разширим двойно полетите си в този тип дестинации, като 
възнамеряваме през 2033 г. те да станат 91. Ако компанията 
продължава да се развива със същите темпове,  Истанбул 
ще има четвъртото най-голямо в света летище.

- Какви резултати отбелязва компанията в България?
- Българският пазар е важен за нас, София е ключов град 

за мрежата ни. От 28 декември увеличихме полетите си по 
дестинацията Истанбул - София - Истанбул от 14 до 18 поле-
та седмично, като това ще увеличи капацитета на кацащите 
и излитащите пътници с почти 30%. Оперираме тази линия 
още от 1984 г., като три пъти седмично са изпълнявани по 2 
редовни полета. Важно е да се отбележи, че през последни-
те 5 г. авиокомпанията е увеличила капацитета си от София 
до Истанбул почти 2 пъти.
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Другата дестинация – Варна, обслужва пътници през ак-
тивния туристически сезон, които имат възможността да ле-
тят по този маршрут 4 пъти седмично.  Банско също е важна 
дестинация през зимния сезон за авиокомпанията. Полетите 
на Турски Авиолинии от/ до Варна обслужват пътници цело-
годишно, като през активния туристически сезон  оперираме 
10 пъти седмично, а през зимното разписание - 7 пъти (всеки 
ден). Факт е, че турските туристи в Банско са се увеличили 
няколко пъти през м.г., като този сезон се очакват минимум 
20% повишаване. Около 300 000 са били в България за зим-
ни спортове, а тази цифра съвсем реалистично може да се 
увеличи.

- Към кои пазари се ориентира Turkish Airlines?
- Работим за разширяване на пазарите, но в някои страни 

има ограничения, затова насочваме усилията си там, къде-
то е възможно нашето успешно развитие. Към настоящия 
момент осъществяваме полети към 283 дестинации в общо 
111 държави на 5 континента. Това ни превръща в превозва-
ча с най-обхватна мрежа. Предстои да бъдат открити нови 
полети в Северна Америка - Хавана, Мексико и Атланта; в 
Африка - Луанда, Конакри и Антананариву; както и до ви-
етнамската столица Ханой. В Южна Америка ще обслужва-
ме пътници с полетите до Богота и Каракас. Изграждаме и 
новото летище, което ще поправи липсата на капацитет в 
съществуващите две.

- Имаше ли негативни последици след усложняването 
на отношенията между Турция и Русия?

- Като цяло графикът на полетите не се промени, но съ-
битията оказаха влияние върху чартърните полети.   

Прецизно обучение, съобразено с между-
народните авиационни стандарти, преми-
нават пилотите на най-добрата авиоком-
пания в Европа. Тренировъчният център 
на Turkish Airlines е истинско изпитание за 

личните и професионалните качества на всеки, кой-
то иска да стане част от екипа на авиокомпанията. 
В авиационната академия преподават над 60 висо-
ко квалифицирани инструктори, експерти в съответ-
ните области. Базата е разположена на над 8000 кв. 
м, има 28 класни стаи и в нея могат да се обучават 
около 800 души.

„Обучаваме ги стъпка по стъпка. Стремим се да 
следим всеки етап от подготовката на кадрите ни. 
Обучението продължава не по-малко от 6 месеца, 
като периодично се провеждат тренинги на всеки 45 
дни. Непрестанното подобряване на уменията на 
служителите е задължително, защото критериите 
се променят в зависимост от динамиката на риско-
вете в авиацията“, разказват от обучителния екип 
на авиокомпанията.

На ден в летателния симулатор се провеждат от 
6 до 7 курса, и тъй като технологиите се променят 
постоянно, тренировъчните симулатори ги след-
ват. Когато и да има нововъведение, техниците на 
Turkish Airlines го въвеждат в тренировъчните сис-
теми.

Авиационната академия заема важно място и в 
международен план. Тя е партньор на IATA Certifi ed 
Training Center и всяка година стотици пилоти пре-
минават обучението си тук.

Възрастта на пилотите също е важна. Повечето 
от тях са между 25 и 35 години, а рекордната въз-
раст на пилот е 53 години, но това е изключение 
защото експертите са убедени, че с настъпването 
на зряла възраст сетивата и способностите при кри-
тични ситуации значително отслабват.   

ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈÒÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
ÇÀ ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈÒÅ ÊÀÄÐÈ
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Инж. Колев, каква е равносметката ви за 2015 г. и 
кои по-важни обекти реализирахте през нея?

- Използвахме ефективно времето за извършва-
не на ремонт на много участъци и съоръжения от 
жп мрежата, като основното ни финансиране и през 

настоящата година е капиталовият трансфер от Държавния 
бюджет и приходите от инфраструктурни такси.  

През годината извършихме механизирано подновяване на 
5198 м железен път, механизиран среден ремонт на 82 067 
м железен път, механизирано поддържане на железен път с 
тежка пътна механизация (ТПМ) – над 2 039 542 м, полагане 
на 25 191 м безнаставов релсов път  и механизирано поддър-
жане с ТПМ на 1370 бр. железопътни стрелки.

Основната задача на поделението ни е да управлява, 
поддържа и ремонтира железния път и железопътните съо-
ръжения в съответствие с техническите норми, с което да се 
гарантира сигурност и безопасност на движението. Финансо-
вото обезпечаване на тези дейности се осъществява с ин-
фраструктурни такси за текущо поддържане на железния път 
и съоръженията и по инвестиционен Проект № 3 за „Ремонт 
на железния път и съоръженията за поддържане на достиг-
натите скорости“, финансиран от капиталов трансфер. 

През месец май стартирахме мащабни ремонтни дейнос-
ти в междугарието Захарна фабрика – Горна баня, с пълно 
прекъсване на влаковото движение. Извършихме заздравя-

ÈÈíæ. Âèäèí íæ. Âèäèí ÊîëåâÊîëåâ, äèðåêòîð íà , äèðåêòîð íà 
ïîäåëåíèå “Æåëåçåí ïúò è ñúîðúæåíèÿ”: ïîäåëåíèå “Æåëåçåí ïúò è ñúîðúæåíèÿ”: 
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пътно платно за двупосочно движение.

Работихме и по ликвидиране на последствията от срути-
ла се скална маса в междугарието Храбърско – Разменна 
по 6-а жп линия Волуяк – Гюешево; укрепване на скатове в 
междугарията Плачковци – Кръстец и Кръстец – Радунци по 
4-а жп линия; укрепване на неустойчив откос в междугарието 
Захарна фабрика - Горна баня по 5-а жп линия; укрепване на 
скат в междугарието Благоевград – Симитли, също по 5-а жп 
линия и др.

За увеличаване нивото на сигурност и безопасност, с из-
ползване на съответните механизирани мощности от инфра-
структурни такси и държавен бюджет са усвоени средства и 
за: ремонт на железопътни стрелки и стрелкови части; обезо-
пасяване на слаби места; ремонт на инженерни съоръжения: 
мостове, тунели, водостоци, пешеходни пътеки; рехабилита-
ция на железопътни прелези и др.

Горди сме, че през годината беше извършена доставка на 
един брой релсова самоходна специализирана машина тип 
„дуоматик“; доставка на два броя мултифункционални багери 
за релсов и автомобилен път; доставка на лека пътна меха-
низация. Вложените средства на закупуването на тази техни-
ка надхвърля 10 500 000 лв. 

- Какъв ефект постигнахте с реализирането на тези 
проекти?

- Усилията през годините ни са насочени предимно в учас-
тъци с ограничения на скоростите и такива, които поради 
влошеното си състояние налагат намаляване на съществу-
ващите скорости. 

След приключване на ремонтните дейности се постига 
повишаване нивото на сигурност и безопасност; скоростни 
условия, гарантиращи устойчив график на движение на вла-
ковете и завишаване на скоростите от намалени до книжка 
разписание; комфорт на пътуване; увеличаване срока на екс-
плоатация.

- Какви други задачи ще са на дневен ред за поделени-
ето ви  през 2016 г.?

- И през 2016 г. ще продължим работата по някои пре-
ходни обекти като: възстановяване на проектната скорост в 
междугарието Курило - Реброво, с  прилежащи гари Курило 
и Реброво; укрепване на скат в жп отсечка в междугарието 
Благоевград - Симитли по 5-а жп линия; рехабилитация на жп 
инфраструктура в участъка Клисура - Христо Даново; ремонт 
и възстановяване на железния път в междугарието Змейово 
– Стара Загора по 4-а жп линия.  

С изпълнението на обектите ще се повиши сигурността и 
безопасността, ще се подобри комфортът при пътуване и ще 
се намалят разходите за текущо поддържане. За целта ще 
се изработят работни проекти за изпълнение на ремонтни-
те работи. Ще се извърши подновяване на горното строене 
на железния път с нови траверси, релси тип 60 и еластично 
скрепление. Ще се положи безнаставов релсов път и ще се 
извърши пълна подмяна на баластовата призма. Ще бъдат 
извършени заздравяване на слаби места по земно платно, 
отводняване в рамките на сервитута на компанията, както и 
ремонт на железопътни съоръжения.   

ване на земното платно, укрепихме насипното тяло, подно-
вихме железния път, пресъоръжихме жп прелез в кв. „Факул-
тета“.

Друг знаков обект бе изграждането на пешеходен подлез 
в междугарието Захарна фабрика - Горна баня по 5-а жп ли-
ния София - Кулата. С въвеждането му в експлоатация ще се 
ограничи до минимум възможността за инциденти с гражда-
ни в междугарието Захарна фабрика – Горна баня.

Със средства от инфраструктурни такси подновихме и же-
лезния път в жп отсечка с дължина 700 м в междугарието 
Храбърско - Разменна по 6-а жп линия; възстановяване на 
12-и, 13-и и 14-и коловоз в гара Илиянци; укрепване на скат 
на жп отсечка в междугарието Благоевград - Симитли по 5- 
а жп линия; укрепване на подкопан от водите на река Стру-
ма насип на железния път в междугарието Черниче – Пейо 
Яворов; реконструкция на гара Мездра; укрепване на слабо 
място в междугарието Лакатник - Елисейна по 2-ра жп линия; 
укрепване на метален мост в междугарието Генерал Тодоров 
- Петрич по 52-ра жп линия и др. Извършваме ремонт на сто-
манобетонов мост на път № 2 в междугарието Лакатник - РП 
Левище по 2-ра жп линия. 

С финансиране от капиталов трансфер извършихме ре-
конструкция на жп надлез по жп линия 4 „Русе – Подкова“ и 
реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе - о.п.Тутракан 
- о.п. Силистра“. Удължихме  надлеза като изградихме ново 

 ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ ÈÇÂÚÐØÈ ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÀÍ 
ÑÐÅÄÅÍ ÐÅÌÎÍÒ ÍÀ ÍÀÄ 82 000 Ì ÆÅËÅÇÅÍ ÏÚÒ
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àâòîð: Ëþäìèë Çàõàðèåâ

Нова услуга за споделени пътувания печели сърцата на 
французите. А и на френските инвеститори. BlaBlaCar е 
приложение, чрез което пътуващите на дълги разстояния 
намират шофьори, които имат същата цел и дестинация. 
Компанията бързо си пробива път сред най-успешните 

стартъпи, още повече, че оценката от 1,6 милиарда щатски долара 
правят BlaBlaCar единственият стартъп в страната с пазарна стой-
ност от над 1 млрд. долара (т.нар. еднорог). И тъй като BlaBlaCar е 
само техническа платформа, която насърчава „споделено пътува-
не“, а не услуга, тя не трябва да се бори срещу голямата машина 
от тромави регулатори и кошмарите, които Uber среща в голяма 
част от страните на Стария континент. Поне засега. 

Средностатистическата дължина на пътуванията чрез френс-
ката апликация е над 300 км, което я отличава от конкуренти като 
Uber и Lyft. За сметка на това, място в колата се предлага за сред-
но 20 евро, а с тях се покриват разходи за гориво и пътни такси. 
В едно пътуване обаче може да присъства повече от един клиент. 

Освен във Франция, Blablacar до момента е налична и в Белгия, 
Люксембург, Холандия, Германия, Италия, Полша, Португалия, Ру-
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ÁÅÒÎÍÈÐÀ 
ÏÎÇÈÖÈßÒÀ 
ÑÈ Â ÅÂÐÎÏÀ Â 
ÑÏÎÄÅËÅÍÎÒÎ 
ÏÚÒÓÂÀÍÅ, 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀÒÀ 
ÅÊÑÏÀÍÇÈß Å 
ÑËÅÄÂÀÙÎÒÎ 
ÃÎËßÌÎ 
ÏÐÅÄÈÇÂÈÊÀÒÅËÑÒÂÎ 
ÏÐÅÄ ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ

сия, Испания, Украйна и Великобритания, 
а сред най-предпочитаните маршрути са 
десетки трансгранични отсечки в Западна 
Европа. Отскоро компанията оперира и на 
територията на Унгария, Румъния, Хърва-
тия и Сърбия. 

Самата Blablacar прави ценови пред-
ложения, за да не позволява шофьор-
ите и пътниците да изпадат в сериозни 
спорове. Но тази функция има по-широк 
смисъл – тя следва да възпрепятства во-
дачите да осъществяват печалба от свои-
те спътници. Този необичаен модел на 
„стопаджия от 21-век“ е хит сред над 20 
милиона почитатели от 19 страни от цял 
свят, които са на мнение, че BlaBlaCar 
е полезна алтернатива на самотното и 
дълго шофиране за далечни дестинации. 
Услугата е достъпна чрез приложения за 
iOS и Android. 

Разбира се, програмата има и свои-
те недостатъци -  шофьорите публикуват 
своите маршрути едва 2-3 дни преди на-
чалото на пътуването, а и BlaBlaCar взима 
между 10 и 15% от приходите за шофьора. 
От друга страна, обаче, шофьорите могат 
да покрият разходите си, а пътниците да 
стигнат от един до друг град сравнително 
евтино. Основана през 2006 г. от Фредерик 
Мазела, BlaBlaCar започва от уреждането 
на споделени пътувания между градове 
във Франция. Името на компанията идва 
от възможността на потребителите да оце-
нят водачите от рейтинг Bla до BlaBlaBla. 
В началото на 2015 г. апликацията при-
доби най-големия си конкурент в Европа, 
Carpooling.com, циментирайки позицията 
си на Стария континент. 

Всъщност, сделката между Blablacar, 
Carpooling и другата придобита подоб-
на услуга - унгарската Autohop, превърна 
френския стартъп в доминиращ играч в 
сектора и безусловен лидер на пазара за 
споделени автомобилни пътувания. Нас-
коро придобитите конкуренти постепенно 
ще бъдат интегрирани в структурата на 
Blablacar и така ще бъде изградена голяма 
компания, работеща под един бранд. В мо-
мента BlaBlaCar има екип от над 300 души 
от общо 29 националности.

Успехът на BlaBlaCar се дължи и на 
факта, че компанията напасва бизнес мо-
дела си по-малко към всяка страна в съ-
ответствие с местните регулатори. Затова 
компанията има офиси в Мадрид, Мила-
но, Варшава, Хамбург, Лондон, Москва, 
Истанбул, Ню Делхи, Будапеща и дори 
Мексико. BlaBlaCar също има значителен 
„мрежов ефект“ – колкото повече хора я 
използват, толкова повече възможности за 
пътуване ще има. 

И още малко интересни факти: сред-
ният брой души по време на обявено в 
BlaBlaCar пътуване е 2,8 души, средната 

дължина на пътуването е 343 километра, 
а средната цена на пътуване – около 25 
евро. За разлика от други подобни сай-
тове, тук има и специфична система, по 
която се определя колко трябва да плати 
един човек за пътуване. От BlaBlaCar съ-
ветват всеки потребител колко да плати 
спрямо това какъв е разходът на гориво на 
автомобила и на какво разстояние пътува. 
Идеята е, ако шофьорът напълни колата 
си, той да не получи повече, отколкото сам 
е инвестирал в гориво. BlaBlaCar, от своя 
страна, взима процент от всяко плащане.

Създателите на популярното в Европа 
приложение за споделяне на пътувания 
с автомобил успяват да наберат на ня-
колко пъти стотици милиони долари от 
рисков капитал, като отбелязват и едно 
от най-успешните подобни финансирания 
за стартъп. Blablacar има глобални амби-
ции – тази година отвори офис в Индия и 
планира присъствие в Латинска Америка.  
Дружеството не функционира в САЩ, тъй 
като цената на горивата в момента не е 
достатъчно висока, за да се мотивират по-
требителите за алтернативи на самостоя-
телното шофиране. От компанията казват, 
че се фокусират върху пазари, където има 
пропуски в обществения транспорт, а полз-
ването на личен автомобил е скъпо.

Компанията се е прицелила и в Ин-
дия, където потенциалът е голям заради 
бавните влакове и най-гъсто населената 
област в света. Целта е да се финанси-
ра ускорена експанзия в Латинска Аме-
рика и Азия. Ясно е, че никой не може да 
оспори BlaBlaCar в Европа след днеш-
ните придобивания. Но международната 
експанзия е следващото голямо предиз-
викателство пред BlaBlaCar.   
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Когато в началото на 2012 г. от 
платформата за съхранение 
на данни Dropbox успяват 
да привлекат поредната си 
рискова инвестиция, съоб-

щенията на компанията в социални-
те мрежи звучат почти екзалтирано. 
Причината за повишеното настрое-
ние не е в самата сума. Месеци по-
рано компанията вече е осъщест-
вила успешно Серия Б по набиране 
на рисков капитал, привличайки 250 
млн. щ. долара от водещи инвести-
ционни фондове и финансови орга-
низации, сред които Goldman Sachs, 
Benchmark Capital и Index Ventures. 
Това я оценява на около 4 млрд. щ. 
долара и поредното малко вложение 
не е кой знае какъв повод за радост. 
Истинската причина за еуфорията 
обаче е в личността на инвеститора – 
мегазвездата Боно от U2, или по-точ-
но инвестиционния фонд Elevation 
Partners, в който той е съосновател.

Това е само един от примерите за 
разпространяващата се мода сред 
шоузвездите да инвестират в техно-
логични стартъпи. Следвайки мак-
симата, че „пари при пари отиват“, 
някои от най-разпознаваемите музи-

кални икони днес притежават акции в 
цяло съзвездие от перспективни ИТ 
компании, сред които са дори гиган-
ти като Facebook и Spotify. За изпъл-
нителите това е един от най-добри-
те начини да умножат средствата, 
натрупани от концерти, продажба 
на албуми и рекламни договори. За 
самите стартъпи пък една подобна 
инвестиция означава много повече 
от възможност да се снимат с по-
пулярни шоузвезди. В добавка към 
инвестираната сума те получават 
мощен маркетингов тласък, огромни 
аудитории от фенове, готови да под-
крепят своите любими изпълнители, 
като купят продуктите им, както и 
страници в социалните мрежи с хиля-
ди последователи. Или с други думи, 
ако инвестициите от рисковите фон-
дове често биват наричани „умни“ 
пари заради това, че заедно с тях 
стартъпите получават менторство и 
ценни контакти, то тези, направени 
от шоузвезди могат да бъдат опреде-
лени като „пари, носещи известност“.

Ето и някои от най-успешните 
примери за партньорството меж-
ду шоубизнеса и технологичните 
предприемачи.   

ÑÅËÅÍÀ 
ÃÎÌÅÇ

21-годишната би-
вша звезда на 
„Дисни“ е вложила 

750 000 щ. долара в при-
ложението Post Cards on 
the Run, което превръща 
картинки от смартфона 
в традиционни пощенски 
картички. Проектът из-
глежда ще има успех, ако 
съдим по това, че неот-
давна привлече нови 1.83 
млн. щ. долара в следващ 
кръг на рисково финанси-
ране.   

ÐÈÑÊÎÂÈÒÅ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÍÀ 
ШОУБИЗНЕСА

ÁÎÍÎ ÑÒÀÍÀ 
ÌÈËÈÀÐÄÅÐ 
ÇÀÐÀÄÈ 
FACEBOOK, 
ÄÆÚÑÒÈÉÍ 
ÒÈÌÁÚÐËÅÉÊ 
ÍÀÂËÅÇÅ Â 
ÁÈÇÍÅÑÀ ÑÚÑ 
ÑÎÖÈÀËÍÈ 
ÌÐÅÆÈ, À 
LINKIN PARK 
ÑÚÇÄÀÄÎÕÀ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÅÍ 
ÔÎÍÄ
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DR. DRE ÄÆÚÑÒÈÉÍ ÒÈÌÁÚÐËÅÉÊ

През 2014 г. хип-хоп звездата продаде Beats 
Electronics – производител на популярните 
слушалки Beats by Dre, на Apple за 3 млрд. 

щ. долара, което е и най-голямото придобиване 
в историята на ябълковата компания. Сделка-
та включва и дъщерното дружество Beats Music, 
което развива музикална онлайн услуга. Благода-
рение на тази сделка Dr. Dre е спечелил през съ-
щата година общо 620 млн. щ. долара, което го 
направи музиканта, направил най-много пари за 
една година в цялата история на музиката.   

Фронтменът на U2 и лице на множество социални каузи е също и активен „бизнес ангел“ чрез фон-
да Elevation Partners. Освен в Dropbox, компанията е направила вложения в десетки други стартъ-
пи, като най-големият удар на 56-годишната рок звезда е придобиването през 2009 г. на 2.3% от 

Facebook за близо 86 млн. щ. долара. След първичното предлагане на акции на компанията и последва-
щото увеличаване на тяхната цена, Боно на практика е спечелил повече пари от социалната мрежа, 
отколкото от цялата си музикална кариера. Противно на много от писанията в пресата обаче, това не 
го направи най-богатата шоузвезда, тъй като спечелените от Elevation Partners 1.4 млрд. щ. долара са 
разпределени между шестимата основатели на фонда. Което означава, че Боно все още остава след Пол 
Макартни с богатство от 818 млн. щ. долара и Мадона с 582 млн. щ. долара.   

ÁÎÍÎ

Неотдавна младежката звезда инве-
стира 35 млн. щ. долара в позабра-
вената социална мрежа MySpace, за 

да я превърне в платформа за музиканти. 
Сайтът, който беше най-популярната по-
добна услуга, преди да се появи Facebook, 
впоследствие беше изпратен в забвение 
от проекта на Марк Зукърбърг. Идеята 
на Тимбърлейк е да възобнови старата му 
слава, но все още е спорно дали начинани-
ето му ще е успешно.   
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Следвайки своя основен принцип да не инвести-
ра в неща, които не харесва, той придоби през 
2011 г. 16% от базирания във Флорида стар-

тъп Options Media Group. При това – в момент, 
когато компанията беше загубила 10 млн. щ. до-
лара, а нейният главен изпълнителен директор 
беше арестуван. Сред останалите му инвестиции 
са платформата за съобщения Tinychat, социал-
ното приложение Stamped, гейминг фирмата Sojo 
Studios, както и приложението за селфита Shots, 
което неотдавна привлече инвестиции в размер на 
8.5 млн. щ. долара. Най-големият успех на Бийбър 
си остава вложението от 250 000 щ. долара, кое-
то той направи през 2012 г. в музикалната услуга 
Spotify, наложила се като един от най-перспектив-
ните европейски стартъпи.   

С над 63 милиона Facebook фенове и над милиард 
гледания на песните им в YouTube, това е може 
би най-активната музикална банда в социални-

те мрежи. Изглежда те обаче са решили да не раз-
читат само на своите музикални изяви, тъй като в 
началото на 2015 г. създадоха собствен инвестицио-
нен фонд, който има за цел да влага парите им, както 
и тяхната популярност в технологични стартъпи. 
Проектът се нарича Machine Shop Ventures и за раз-
лика от други музиканти, инвестиращи в ИТ, той има 
за цел да подкрепя млади и перспективни компании, 
с висока степен на риск. Сред тях са приложението 
за споделени пътувания Lyft, логистичният стартъп 
Shyp, Blue Bottle Coffee, приложението за търговия на 
борсата Robinhood, платформата за съхранение на 
данни PlugAir, софтуерната компания OpenLabs, как-

то и услугата за събития Turnstile.

От бандата твърдят, че целта им е да създадат 
тесни взаимоотношения с много умни хора, които 
правят иновативни неща, за да подпомогнат и собст-
вения си растеж. Затова, колкото и да е странно, 
самите музиканти управляват своя фонд и взимат 
решения за инвестициите си, вместо да предоста-
вят тази дейност на някой мениджър. Освен това, 
започнали сами от нулата и прекарали много месеци 
в поставяне на обложки на аудио касети, както и в 
раздаване на стикери, те твърдят, че се радват да 
работят с хора, които на свой ред започват проекти 
от нулата. В момента Linkin Park си партнират и с Y 
Combinator – един от най-популярните стартъп аксе-
лератори в света.   

LINKIN PARK

ÄÆÚÑÒÈÉÍ ÁÈÉÁÚÐ



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

òåë.: 0888 80 68 93; 0885 00 74 77
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LEANPLUM, ×ÈÉÒÎ 
ÑÚÎÑÍÎÂÀÒÅË Å 
ÁÚËÃÀÐÈÍÚÒ ÌÎÌ×ÈË 
ÊÞÐÊ×ÈÅÂ, ÐÀÇÐÀÁÎÒÂÀ 
ÍÎÂ ÌÎÄÅË ÍÀ 
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ 
ÌÅÆÄÓ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈÒÅ 
È ÊÎÌÏÀÍÈÈÒÅ

Â ÅÐÀÒÀ ÍÀ 
МОБИЛНИЯ 
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ

С òðóâà ëè ñè äà ðàáîòèø â Google è äà ïðåä-
ïðèåìåø êðà÷êà âñòðàíè, çà äà ñúçäàäåø 
ñâîÿ êîìïàíèÿ? Ìîì÷èë Êþðê÷èåâ îòãîâàðÿ 
ïîëîæèòåëíî, çàùîòî çàåäíî ñ Àíäðþ Ôúðñò 
ñà íàïðàâèëè òî÷íî òîâà, áåç íèêàêâè ãàðàí-

öèè, ÷å òåõíèÿò ñòàðòúï Leanplum ùå óñïåå.

Момчил Кюркчиев (вляво), Андрю 
Фърст (вдясно) и дизайнерът Филип са 
убедени, че  Leanplum има потенциала 
да стане милиардна компания
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Момчил Кюркчиев е от онези избраници на съд-
бата, която ги обича заради тяхната смелост и 
упорство. Пет години той е бил старши софту-
ерен инженер в Google, където е технически 
ръководител на YouTube Featured Video. През 

2012 г. стартира собствен бизнес и Leanplum,  на която 
става съосновател и CEO, и се заема с оптимизирането на 
ключови бизнес метрики за мобилни приложения.

Днес всеки потребител има смартфон с интернет в ръка-
та, което революционно променя и

íà÷èíà íà êîìóíèêàöèÿ ñ êëèåíòèòå

Досега това ставаше чрез имейли и чрез уеб браузъра, 
но няма да е все така. Предвижданията са, че до 2020 г. в 
света ще се ползват около 4 млрд. смартфона с интернет 
и хората ще прекарват все повече време в мобилните при-
ложения.

Компаниите ще общуват все по-пряко с клиентите си от 
цял свят и Leanplum се стреми да преосмисли модела за 
контакт. В мобилната ера се променя ролята на маркетин-
га, тъй като сега смартфонът знае всичко за нас – кои сме, 
къде се намираме, от какво се интересуваме. Това устрой-
ство дава възможност  големите компании също да знаят 
много за крайния потребител и да му предлагат само неща, 
от които той в момента има нужда. Така ще се реши про-
блемът със спама и с всички ненужни съобщения. Всъщ-
ност Leanplum разработва промяната в начина, по който ще 
се прави маркетинг. Продуктът тепърва ще се развива и той 
ще обработва все по-голямо количество данни от стотици 
милиони мобилни пoтребители от цял свят.

Leanplum е B2B ориентирана и вече продава софтуер 
на големи компании. В САЩ има публични дружества, на 
които една трета от приходите идват през тяхното мобилно 
приложение и именно този канал ще осигурява най-голям 
растеж. Софтуерът на Leanplum позволява всеки бизнес да 
оптимизира контакта с клиентите чрез мобилните прило-
жения. Сега компаниите изпитват затруднения да развиват 
този нов канал на комуникация, тъй като досега усъвър-
шенстваха общуването през имейл или през уеб простран-
ството.

Èñòîðèÿòà íà ôèíàíñèðàíåòî

на Leanplum започва през 2012 г., когато стартъпът минава 
през тримесечната акселераторска програма на TechStars 
в Сиатъл, в която е един от десетте избраници. Първото 
им финансиране е 120 хил. долара. На представянето пред 
800 инвеститори в края на програмата набират 825 хил. 
долара финансиране, като една трета е от български биз-
нес ангели, сред които е Любен Белов от LAUNCHub. През 
2014 г. с инвестиционния фонд Shasta Ventures привличат 
рундово финансиране от 4,8 млн. долара. През юли 2015 г. 
получават инвестиция от 11,6 млн. долара, като това става 

с основното участие на топ инвестиционния фонд Kleiner 
Perkins, който има традиции в подпомагането на техноло-
гични компании.

За да стане истински успешна компания, Leanplum 
трябва да има бизнес за милиарди, да инвестира в раз-
витието на нови продукти, приходите бурно да растат, да 
има огромна партньорска мрежа и целият свят да знае за 
нея. „Успешен стартъп няма, има успешни компании. Пол 
Греам, предприемач, инвеститор и основател на акселера-
тора Y Combinator, твърди, че стартъп е всяка компания, 
която расте бързо - ресторантьорският бизнес например 
няма как за половин година да удвоява приходите си. Ето 
защо, следвайки тази дефиниция, докато Leanplum про-
дължава ускорено да се разраства, ще е стартъп, казва 
Момчил Кюркчиев. - Когато една компания завземе голям 
пазарен дял и мине в напреднала фаза на развитие, тя 
вече има лимит в растежа. Тогава тя е пораснала компа-
ния.“ Leanplum се справя добре благодарение и на това, 
че разполага с

ìíîãî ñèëåí åêèï

който разработва интересен за пазара продукт. В момента 
компанията има 50 служители, а целта е до края на 2016 г. 
техният брой да се удвои. Имат офиси в Сан Франциско, в 
София, а отскоро и в Лондон. Основание инвеститорите да 
продължават да инвестират в Leanplum е фактът, че екипът 

àâòîð: ßíà Êîëåâà

Андрю Фърст (вляво) и Момчил Кюркчиев са убедени, че 
Leanplum има потенциала да стане милиардна компания

Ôîòî Leanplum
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се справя добре. През първата половина на 2015 г. компа-
нията е удвоила приходите си, тя ускорява темпото и има 
силни клиенти, като известната верига магазини Nordstrom, 
европейската компания Tesco, портала за самолетни биле-
ти Expedia. Потенциални техни клиенти от България може 
да са компании, които искат да правят бизнес през мобил-
ното пространство. Сред тях може да са трите мобилни 
оператора, а също стартиращи и иновативни компании, 
които развиват мобилни приложения. За стартъпите има 
възможност да ползват продукта безплатно до определено 
количество данни.

Трудно е да предвидиш бъдещето и според Момчил 
Кюркчиев със сигурност ще има много нови неща, които все 
още никой не може да си ги представи. Такава новост са 
смарт часовниците, те дават възможност за още по-персо-
нален контакт с клиента. Продуктът на Leanplum ще може 

да работи и в такава среда. Екипът разчита на попътен вя-
тър в стремежа да създаде милиардна компания, а вече се 
вижда, че са набрали инерция. Подбират хора, които ис-
кат да се докажат, а не разчитат на стари лаври. За да не 
загуби гъвкавост за промените, Момчил Кюркчиев ползва 
много съветници. Той често се среща с млади предприема-
чи от малки компании, тъй като сред тях може да се окаже 
следващият им конкурент.

Остава любопитен за гледната точка към пазара на оне-
зи, които сега тръгват да правят иновации. Може би скоро 
ще дойде моментът, когато Leanplum ще започне да при-
добива малки технологични компании с интересно ноу-хау. 
Ще направят това едва когато подобна стъпка би скъсила 
пътя им до даден пазар. Освен това екипът е ключов въ-
прос. Ако имаш правилните хора, това е още по-важно от 
продукта, който те са разработили.   

1. За да се развие технологичен стартъп, трябва 
хъс и упоритост. Не бива основателите да си 
мислят, че ако са набрали 20 хил. евро или 1 

млн. долара, това е достатъчно и успехът е налице.  
Предприемачът трябва да върви напред и нагоре. Все-
ки стартъп изисква от основателите си пълна отдаде-
ност.

2. Да изградиш компания от нищото е равносилно 
да постигнеш нещо, което е почти невъзможно. 
Пазарът е установен по някакъв начин. Има не-

писан закон, че пазарът се опитва да изхвърли всяка 
новородена компания, тъй като всичко, което правиш, 

е почти непосилно.

3. Първият инвеститор е почти невъзможно да 
бъде намерен, тъй като никой не иска да е пър-
вият инвеститор в даден рунд финансиране. 

Всеки предпочита да е последният инвеститор, за да 
може да минимизира риска си.

4. Също така никой не иска да е първият клиент. 
Всяка компания настоява да говори с твой кли-
ент, за да не експериментира с продукти или 

услуги, които нямат доказано добър ефект. Тези преч-
ки и спънки трябва да се превъзмогнат.   

ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÓÑÏÅÕÀ

Екипът на Leanplum е убеден, че скоро компанията ще е световноизвестна
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Десетилетия наред те са вдъхновявали научната фан-
тастика, навлезли са в производствените предприя-
тия, а днес редица компании планират да ги въведат и 

в домовете ни. Може би си мислите, че няма по-подходящо 
време за разцвет на роботите. Е, грешите - симпатичните 
машини с претенции за интелигентност може много скоро 
да останат в историята. Причината за тази доста смела 
прогноза се крие в развитието на два други технологични 
сегмента – тези на „облачните“ услуги и на „интернет на 
нещата“. Много скоро всички машини около нас се очаква 
да са свързани с мрежата, а функционалностите и съдър-
жанието – да се намират онлайн, в cloud платформи.

Така ако в миналото сме си представяли изкуствения 
интелект затворен в механичното тяло на робот, това днес 
просто не е необходимо и различни персонални асистенти 
вече са достъпни през телефоните и компютрите ни. Или с 
други думи – изкуственият интелект е напълно реална перс-
пектива, но не и роботите като ограничени тела за него. Ако 
в миналото сме очаквали, че ще имаме домашни роботи, 
които да ни готвят и да правят покупките ни, то в бъдещето 
просто няма да имаме нужда от тях, защото свързаните с 
мрежата фурни и домакински уреди ще правят това сами, 
а покупките ще пристигат до вратата ни по заявка.   

ÊÐÀßÒ ÍÀ 
ÐÎÁÎÒÈÒÅ

Краят на годината по традиция е време на рав-
носметка за изминалите месеци. В екипа на сп.  
„Икономика” обаче си оставаме верни на стре-
межа да ви информираме по-скоро за бъдещето, 
отколкото за отминалите събития и тенденции. 

Затова и в следващите редове ще можете да прочетете 
очакванията ни за това, което ще се случи в технологич-
ния сектор през новата година, най-значимите процеси в 
него, както и някои на пръв поглед странни прогнози, кои-
то обаче имат реален шанс да се сбъднат.   

Ìàñîâî íàâëèçàíå íà “èíòåðíåò íà íåùàòà” , 
ðàçïðîñòðàíåíèå íà îòâîðåíèòå åêîñèñòåìè 
â íîâè èêîíîìè÷åñêè ñåãìåíòè, îõëàæäàíå íà 
èíâåñòèöèîííàòà ìàøèíà çà ñòàðòúïè è âúçõîä íà 
íîâè êëàñîâå õàðäóåðíè óñòðîéñòâà - òîâà ñà íÿêîè 
îò î÷àêâàíèÿòà â áðàíøà ïðåç íîâàòà ãîäèíà

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

2016 ÈÊÒ 
ÏÐÎÃÍÎÇÈ
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В днешния несигурен 
свят не е трудно да 
се предскаже, че 

личната неприкоснове-
ност и човешките права 
може да са сред първи-
те жертви на войната с 
тероризма и останалите 
глобални заплахи. Прави-
телствата в САЩ, Фран-
ция, Великобритания и 
други страни вече дадоха 
заявки за засилване на 
контрола върху онлайн 
комуникациите, както и 
за ограничаване използ-
ването на силна крипто-
графия. Затова, макар и 
да звучи антиутопично, 
една от най-вероятни-
те прогнози за 2016 г. е 

свързана с безпрецедентно навлизане на държавата в личния 
живот на гражданите, а технологиите ще изиграят ключова роля 
за това. Дали обаче гражданското общество ще се съгласи да се 
откаже от важни свободи срещу получаване на повече сигурност, 
тепърва предстои да разберем.   

Както вече сме писали, 
„Интернет на нещата“ 
(Internet of Things) е 

концепция, според която 
скоро всичко около нас 
ще бъде дигитализирано и 
свързано с мрежата. Пред-
ставете си „умни“ автомо-
били, хладилници, освет-
ление, дори чаши, четки за 
зъби, дрехи и маратонки. 
Е – всички те вече същест-
вуват. Този сегмент не е 
толкова нов, но през по-
следните месеци достигна 
своята зрялост, а все по-
вече традиционни и нови 
компании вече предста-
виха собствени продукти 
в него. Всичко това озна-
чава, че през следващите 
месеци и години можем да 
очакваме сериозен ръст на 
свързаните предмети око-
ло нас.  

ÕÀÐÄÓÅÐÚÒ 
Å ÍÎÂÈßÒ 
ÑÎÔÒÓÅÐ

ÇÀÏËÀÕÈ ÇÀ ËÈ×ÍÀÒÀ ÍÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÎÑÒÈÍÒÅÐÍÅÒ ÍÀ 
ÍÅÙÀÒÀ 

През последните десетина години софтуерът и 
онлайн услугите бяха истинският двигател на ИТ 
пазара и носители на най-значимите иновации в 

него. По-значимите хардуерни промени се случваха 
относително рядко, докато новите софтуерни услуги 
навлизаха постоянно и по-бързо достигаха до голяма 
аудитория, а много от тях промениха начина, по който 
общуваме, работим, учим или се забавляваме. Затова 
и рисковите инвеститори много по-често влагат парите 
си в софтуерни и онлайн проекти, позволяващи значи-
телно по-бърз растеж и скалируемост на бизнеса.

Всичко това вече започна да се променя под вли-
янието на сайтовете за споделено финансиране 
(crowdfunding) и нови хардуерни платформи като 
Raspberry Pi. Днес един млад инженер е в състояние 
да измисли оригинален продукт, да сглоби прототип и 
за месец или два да го финансира с шест- или седем-

цифрена сума през Kickstarter, набирайки същевре-
менно и своите първи клиенти. 

Резултатът е налице – вече наблюдаваме бърз ръст 
на концептуално новите хардуерни устройства, които 
не могат да се впишат в традиционните типове про-
дукти. В началото беше умният часовник Pebble, кой-
то постигна рекорд за сума, набрана през Kickstarter. 
Примерите включват също устройство, което може да 
определи състава на всяка храна пред нас, умен аксе-
соар за прозорец, способен да неутрализира шума от 
улицата, дигитален шлем за колоездене, умна каишка 
за кучета, катинар за колело, разпознаващ пръстови 
отпечатъци и още много. Мнозина прогнозират, че ско-
ро домовете ни ще се напълнят с всевъзможни нови 
джаджи, които днес дори не си и представяме, а стар-
тирането на хардуерен бизнес ще дава възможности за 
растеж, сходни с онлайн сегмента.   
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ÊÐÀßÒ ÍÀ 
ËÅÑÍÈÒÅ 
ÐÈÑÊÎÂÈ ÏÀÐÈ

Първите признаци за „охлаждането“ на прегряла-
та според някои стартъп машина вече са налице. 
Няколко неуспешни първични публични предла-

гания, както и спадът в приходите на някои знакови 
технологични стартъпи показват, че еуфорията около 
лесния достъп до рисков капитал е към края си. Това, 
разбира се, не означава, че пари за перспективните 
стартиращи начинания няма да има. Нито, че предстои 
нов „dot com“ - балон, подобен на онзи, който помете 
онлайн пазара през 2000 година. Просто лекотата, с 

която стартъпи успяваха да достигнат капитализация 
от 1 млрд. щ. долара, преди да са започнали да правят 
устойчиви приходи, беше неестествена и нуждата от ко-
рекция беше очевидна. Някои ИТ компании с понадута 
пазарна оценка може и да пострадат от това, но онези, 
които предлагат реална стойност и имат ясен бизнес 
модел едва ли ще бъдат сериозно засегнати. Рисковите 
фондове ще започнат да дават по-трудно пари за рас-
теж, но е възможно това да доведе до повече средства 
за стартъпи в ранен етап на развитие.   

ÎÒÂÎÐÅÍÈÒÅ ÅÊÎÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Този бизнес модел, който води началото 
си от общността около операционната 
система с отворен код Linux, набра попу-

лярност с появата на модерните смартфони и 
платформите iOS на Apple и Android на Google. 
Екосистемите около тях включват инструменти 
за създаване на приложения от външни фир-
ми, както и онлайн магазини за продажбата 
на тези апликации. Модел, който позволи на 
хиляди независими разработчици да създават 
собствени приложения, печелейки понякога 
сериозни суми от това, но и обогатявайки за 
своя сметка функционалностите в платформи-
те на Google и Apple.

Същият отворен модел беше възприет от 
Facebook, където днес всеки може да създаде 
собствена социална апликация, а очакванията 
са през следващата година да нарасне значи-
телно броят на софтуерните решения от всяка-
къв тип, които ще изградят подобни екосисте-
ми. Очила за виртуална реалност, софтуер 
за дизайн, ERP системи, Business Intelligence 
– компании от всички сегменти вече откриват 
предимството на този отворен модел и потен-
циала му да обогати стойността, която дават на 
клиентите си. А с навлизането на технологиите 
в други икономически сектори предстои много 
скоро подобни екосистеми да бъдат създадени 
и в сферата на автомобилостроенето, тексти-
ла, производството на мебели и др.   



10
0

Ф
ОТ

О 
РЕ

ПО
РТ

АЖ

ÑÎÔÈß ÒÅÕ ÏÀÐÊ ÎÔÈÖÈÀËÍÎ 
ÎÒÂÎÐÈ ÂÐÀÒÈ ÇÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈÒÅ 

Така ще изглежда София Тех Парк при завършването си

В тази сграда ще се помещава развоен център на 
„Уолтопия“, която е първият частен инвеститор в парка
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àâòîð: Ñòîÿí Éîòîâ

България вече има своя първи високотехнологичен парк - София 
Тех Парк. Той бе официално открит в началото на декември 2015 
г. и засега е и първи на Балканите. Официалното име на проекта е 
Technology+Innovation Network. Той има две основни цели – да задър-
жи младите хора в страната и да постави основите за изграждане на 

икономика на знанието и иновациите.

Паркът е изграден на територията на бившето военно поделение на 4-и ки-
лометър на бул. „Цариградско шосе“. В него ще се помещават 11 лаборато-
рии за информационни и комуникационни технологии, биотехнологии и зелена 
енергия. Проектът се осъществява с финансиране в размер на 83 млн. лева по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, като в рамките на следващия 
програмен период са предвидени още 52 млн. лева.

Сред първите обитатели на парка са стартъп акселераторът Eleven, както 
и някои от компаниите, в които фондът вече е инвестирал. Предстои тук да 
заработи и своеобразен „Инкубатор за стартъпи“, в който участие ще имат и 
други два фонда – LAUNCHub и Neveq. Големи компании като VMware и SAP са 
разположили тук единствените си развойни центрове извън държавите, в които 
са създадени. Съвместна развойна лаборатория планират и Hewlett-Packard, 
Националният център за суперкомпютърни приложения и Институтът по Ин-
формационно-комуникационни технологии при БАН.

В София Тех Парк ще се развива и производството на хранителни добавки 
от растителни екстракти.  Проектът е на българската компания „Провиотик“.   

ÄÎÌÚÒ ÍÀ 
ÍÎÂÈÒÅ 

ТЕХНОЛОГИИ
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В парка се намира и иновативна пейка с фотоволтаици, 
чийто проект бе избран след проведен конкурс
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СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 
ÊÀÒÎ ÄÅÑÒÈÍÀÖÈß 
ÇÀ ÈÍÎÂÀÖÈÈ

àâòîð: Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, Êèïúð

ÊÈÏÚÐ 
ÇÀÏÎ×ÂÀ 

ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅÒÎ 
ÍÀ ÏÚÐÂÈß ÑÈ 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÍ 
ÏÀÐÊ

Едва ли някой си представя Сре-
диземноморието по друг начин, 
освен като откъснато от Рая слън-
чево, безгрижно и успокояващо 
кътче, място за лятно забавление 

и развлечение. И едва ли някой очаква 
шумните златисти плажове да си съседст-
ват с тихи лаборатории за високи техноло-
гии, палмите да пазят сянка на вглъбени 
в изчисления учени, а районът да се рек-
ламира не само като туристическа дести-
нация, а и като дестинация за иновации. 
Малкият красив средиземноморски остров 
Кипър обаче се ангажира да разчупи сте-
реотипите и да покаже новото модерно 
лице на региона.
Çàáàâíî çà ñåðèîçíîòî

Част от тези амбиции бе и проведени-
ят в началото на декември в Кипър Първи 
Средиземноморски фестивал на науката 
и технологиите, който стана кулминация 
на „Седмицата на научните изследвания 

и иновации 2015“. Намеренията на орга-
низаторите му - образователната непра-
вителствена организация „SciCo-Cyprus“ и 
Фондацията за насърчаване на научните 
изследвания, в сътрудничество с Младеж-
кия борд на Кипър, са следващите изда-
ния на фестивала да „надскочат“ района 
на Средиземноморието и да привлекат за 
участие много повече страни.

В продължение на 4 дни уникалният 
форум срещна на едно място утвърдени 
изследователи - учени от кипърските уни-
верситети и от водещи университети в 
САЩ, Великобритания, Гърция, от много 
образователни, изследователски, развой-
ни звена и частни компании, с бъдещи 
откриватели – стотици младежи, ученици, 
студенти.
Íàóêàòà è áèçíåñúò

Седмицата на научните изследвания и 
иновации и Средиземноморският фестивал 

Учениците и 
студентите – от 

Фестивала на науката 
до бъдещите открития
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на науката преследваха и съвсем прагматична цел. Двата 
големи форума бяха и част от политиката в страната за сти-
мулиране на учените и изследователите, за по-активното 
включване на техните разработки в социалното и икономи-
ческото развитие на Кипър.

„Ние разглеждаме научните изследвания и иновации като 
основен стълб за насърчаване на растежа и производител-
ността. Те имат решаващо значение за създаването на ра-
ботни места и повишаването на конкурентоспособността на 
нашите фирми“, изрази оценката си президентът на Кипър 
Никос Анастасиадис в приветствието си за откриването на 
фестивала. 

Затова и правителството си поставя за цел изготвяне-
то на Национална стратегия за смарт-специализацията на 
страната. Бизнесът на острова обаче не чака „наготово“ и 
има свои начини как да подкрепи авторите на нови техноло-
гии. През ноември м.г. за девети пореден път най-голямата 
работодателска организация - Федерацията на работода-
телите и индустриалците в Кипър /ОЕВ/, и Фондацията за 
насърчаване на научните изследвания, връчиха годишните 
награди на Кипър за иновации. По традиция това е отличие 
за учени, изследователи и компании, постигнали в своята 
област резултати от световно значение. С признанието също 
така се насърчава тяхната работа за подобряване на конку-
рентоспособността на кипърските предприятия в частния и в 
широкия публичен сектор, подчертаха от ОЕВ.

Най-голямата награда за учен на 2015 г. бе присъдена 
именно в сектора „Наука и техника“. Тя стана притежание 
на проф. д-р Мариос Поликарп от Университета на Кипър, 
директор на Изследователския център за интелигентни сис-
теми и мрежи „KOIOS“.
Àëòåðíàòèâà íà òóðèçìà

„Кипър вече няма да зависи само от туризма, ще има 
алтернативен източник на доходи за нашата икономика“. 
Така оптимистично Костас Галатариотис, председател на 
Търговската камара в най-големия крайбрежен кипърски 
град - Лимасол, коментира най-мащабния проект на Кипър 
в областта на новите технологии и научните изследвания. 
Точно в района на Лимасол ще бъде изграден първият в 
Кипър Технологичен парк (Science Technology Park). Реше-
нието за изграждането му правителството взе през юли м.г. 
след 10-годишно обсъждане и подготовка. Очаква се строи-
телството да стартира през тази година, а в действие паркът 
да влезе през 2019 г. 

Бъдещата територия на технологиите и науката ще се 
разпростре върху 340 000 кв. метра, предвижда одобреният 
от правителството план. Тази площ включва ключови услуги 
в областта на иновациите – академични и научноизследова-
телски центрове, бизнес клъстъри, както и „помощни“ струк-
тури – хотелска база, конферентни и изложбени простран-
ства, развлекателни центрове. 

Първият кипърски технологичен парк се оценява на обща 
стойност от 26 млн. евро, като около 3.5 млн. евро ще са 
държавните разходи, необходими за изграждане на инфра-
структурата, водоснабдителните и електрическите мрежи. 
Договорът за наем ще е за 50 години. 

За да стимулира стратегически инвеститори да се вклю-
чат в проекта, кипърското правителство предлага данъчни 
облекчения и улеснява издаването на разрешителни за ра-
бота за изследователите и експертите. Редица компании от 
Великобритания, Израел и Кипър вече са показали интерес 
към изграждането, експлоатацията и управлението на тех-
нологичния парк. 

Сред значимите играчи в осъществяването на този про-
ект се очаква да е и Китай. Правителството в Никозия има 
за цел да привлече китайски високотехнологични гиганти, 
които да инвестират в технологичния парк. През септември 
м.г. двете страни подписаха споразумение за съвместно на-
сърчаване на иновациите, науката и научните изследвания. 
Като приоритети в това сътрудничество бяха посочени имен-
но високите технологии, информационно-комуникационните 
технологии, нововъзникващи технологични паркове. 

На бъдещия научен и технологичен парк се гледа като 
на „катализатор“, който да спомогне за излизането на мал-
ката средиземноморска страна от дълбоката финансова и 
икономическа криза, в която изпадна през 2013 г. От него 
се очаква да даде иновациите, които ще осигурят растеж на 
бизнеса и ще подкрепят устойчивото развитие на страната. 
Още по-амбициозната цел е чрез него Кипър да се превърне 
в технологичен хъб за Източното Средиземноморие.   

Президентът Никос Анастасиадис открива нов 
технологичен център към Университета на Кипър

Част от бъдещия първи 
кипърски технологичен парк
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ÏÚÐÂÈÒÅ ÌÐÅÆÈ ÎÁÀ×Å ÅÄÂÀ ËÈ 
ÙÅ ÇÀÏÎ×ÍÀÒ ÄÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÀÒ 

ÏÐÅÄÈ 2018 ÃÎÄÈÍÀ

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß ÈÑÊÀ 
ÄÀ Å ËÈÄÅÐ Â

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

През пролетта на 2000 г. Ве-
ликобритания изуми света, 
продавайки пет лиценза за 
мобилни мрежи от трето по-
коление (3G) за общата сума 

от 35.4 млрд. щ. долара. Търгът, спе-
челен от Vodafone, Orange, Airtouch, 

One2One, BT Cellnet и хонконгската 
Hutchison Whampoa, привлече вниманието 
към бързо развиващия се сегмент на кле-
тъчните комуникации, вдъхнови провеждане-
то на 3G търгове със сходен успех в няколко 

други европейски страни и накара мнозина да 
прогнозират началото на златна ера за телеком 

бранша. Всъщност това, което последва, беше 
точно обратното – през следващите няколко години 
секторът изпадна в най-голямата криза в историята 
си, акциите на водещите телекоми се сринаха, а по-
следиците бяха видими чак до средата на миналото 
десетилетие.

Днес по всичко личи, че Обе-
диненото кралство възна-
мерява отново да бъде 
лидер в налагането на 
новото поколение мо-

билни услуги – този път 
пета генерация (5G). Това стана ясно, след 
като британският регулаторен орган по да-
лекосъобщения Ofcom потвърди намере-
нието си да проведе аукцион за честотен 
ресурс към 2.3 GHz и 3.4 GHz, който ще 
бъде използван именно за развитието на 
мобилни мрежи от пето поколение. Ве-
домството публикува цялостна инфор-
мация за това какви честотни ресурси 
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ще бъдат продавани на търг тази година и този за 5G заема 
ключово място в плана. Този път очакванията са позитивни 
и предпоставки за пазарен срив (вероятно) няма. Търгът 
ще бъде в рамките на дългогодишен процес по освобож-
даване на комуникационни честоти от Министерството на 
отбраната в страната, който предвижда 500 MHz спектърът 
да бъде предоставен за граждански нужди до 2020 година. 
Към момента честотите към спектъра 3.4 GHz се използват 
отчасти за 4G комуникации в шест страни по света, включи-
телно и във Великобритания.

Според представители на институцията новите честоти 
ще имат потенциала да поддържат значително по-висока 
скорост, особено за сваляне (даунлоуд) на съдържание, 
каквато вероятно ще бъде характерна за стандартите от 
пето поколение. Очаква се търгът да се проведе в начало-
то на тази година. Това на практика ще бъде твърде ранен 
ход, предвид че процесът по стандартизация на петото по-
коление клетъчни технологии е едва в началния си етап и 
едва ли ще има работеща 5G мрежа преди 2018 година. За 
развитие на търговските приложения пък вероятно ще са 
нужни още няколко години и очакванията са пълноценно 
използване на следващата генерация да започне към 2020 
година. Още повече, че днес все още в много страни по 
света не са навлезли дори услугите от четвърта генерация, 
а в България такива се предлагат съвсем от скоро.

Çàùî íè å ïåòîòî ïîêîëåíèå?

Телеком експертите може и да са еуфорично настрое-
ни към 5G, но на обикновените хора подобни абревиатури 
говорят малко и е нормално мнозина да се питат не е ли 
това просто поредният маркетингов трик за стимулиране на 
продажбите. Всъщност, всяка мобилна генерация променя 
осезаемо правилата на играта в бранша. Второто поколе-
ние, към което спадат стандартите GSM, GPRS и EDGE, 
се отличава с това, че за първи път въведе цифровите мо-
билни комуникации. Третата генерация, включваща UMTS, 
WCDMA и HSPA, позволи поддръжката на широколентови 

услуги, а с навлизането на четвъртото поколение (стандар-
та LTE) скоростите се увеличават значително.

Очакванията са петата генерация клетъчни услуги да 
обезпечи развитието на редица нови ИТ сегменти, които 
вече съществуват към момента, но ще имат нужда от нов тип 
мобилна инфраструктура. Такива са „интернет на нещата“, 
виртуалната реалност, автономните автомобили, „умните“ 
сгради и други. Някои по-любопитни технологии, които спо-
ред представители на Ofcom ще се възползват от 5G мрежи-
те, са например обезпечаването на хуманоидни роботи със 
свързаност, за да могат да оперират в отдалечени региони, 
комуникацията чрез холограми, нови типове видеоигри и 
развлечения, търговия на финансовите пазари и други. Ос-
вен това, 5G вероятно ще улесни достъпа до високоскорост-
ни услуги на потребителите в много гъстонаселени региони, 
където електромагнитният фон е изключително замърсен.

Ðîëÿòà íà ÅÑ

В миналото Европейският съюз винаги е имал ключова 
роля при разработката на мобилни стандарти, които после 
са успявали да се наложат в целия свят. Такива са напри-
мер технологии като GSM, Bluetooth и UMTS. През послед-
ните години обаче Старият континент постепенно отстъпи 
лидерската позиция на САЩ и Азиатско-Тихоокеанския ре-
гион и четвъртото поколение се наложи много по-бързо в 
други региони на планетата, отколкото в Европа. Сега из-
глежда Европейската комисия е решена отново да поеме 
лидерството в този процес. Именно тя инициира създава-
нето на организацията 5G PPP (Public – Private Partnership), 
която обединява водещи далекосъобщителни компании и 
институции, а лично еврокомисарят по дигитална икономи-
ка и общество Гюнтер Йотингер представи напредъка на 
инициативата в рамките на Световния мобилен конгрес 
в Барселона миналия март. Което означава, че търгът за 
честоти на Острова е в унисон с плановете на Обединена 
Европа в този сегмент. От тук нататък можем да очакваме 
отговора на Япония, Южна Корея, САЩ и Китай.   
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БАНКА
Â ÒÅËÅÔÎÍÀ

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Първо бяха банковите клонове, след това – банко-
матите, за да дойде ред на онлайн банкирането. 
По всичко личи обаче, че и то вече е остаряло, 
защото днес банките разполагат с пълноценни 
мобилни приложения за банкиране и редица стар-

тиращи фирми като Square и iZettle предлагат независими 
апликации за по-лесни разплащания през смартфона. А 
най-новата тенденция в този динамичен сегмент е появата 
на изцяло мобилни банкови институции, функциониращи 
единствено като приложение за мобилни устройства.

Онези, които си мислеха, че това ще бъде временно яв-
ление, бяха опровергани съвсем наскоро, когато британска-
та банка Atom, следваща описания модел, продаде 29.5% 
от своите акции на испанската финансова група BBVA. При 

това – за впечатляващите 68 млн. щ. долара, което оценява 
иновативната платежна компания на 203 млн. щ. долара.

Сума, която звучи доста сериозно за стартираща фир-
ма в толкова ранен етап на развитие, каквато е Atom. Към 
момента банката е на 18 месеца. На практика тя успява да 
достигне подобна пазарна капитализация, въпреки че все 
още дори не е започнала да работи и мнозина се питат, 
какво ли ще постигне, когато стартира своите услуги. По-
нятието 

neobank èëè 
app-only bank 
(банка, оперираща само с приложение), с което се нала-
га този модел в англоезичните среди, всъщност означава 
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финансова институция без офиси и без 
банкомати, която съчетава гъвкавостта 
на мобилната апликация с надеждността 
и сигурността, гарантирани от цялата ре-
гулаторна система, на която са подчинени 
традиционните банки. Последните между 
другото вече поглеждат към иновативния 
сегмент и се опитват да се позиционират 
в него, в стремежа си да не изпуснат но-
вите тенденции. Това показва и инвести-
цията на BBVA в Atom, с която испанската 
група се превръща в най-големия соб-
ственик в мобилната банка със сериозни 
позиции да влияе върху нейното бъдещо 
развитие. „В BBVA вярваме, че дигитални-
ят пазар във Великобритания предоставя 
страхотни възможности за растеж и че 
дигиталните банки, които поставят клиен-
тите на първо място, са бъдещето. Инвес-
тицията на BBVA в Atom залага и на двете 
с един ход“ - заяви по този повод главни-
ят изпълнителен директор на испанската 
банка Франсиско Гонзалез в изявление 
до медиите. А някои анализатори дори 
посочват, че тя вече е закъсняла, предвид 
че Atom далеч не е изолирано явление. 

На британския пазар вече функцио-
нират или се готвят да навлязат някол-
ко подобни изцяло мобилни или онлайн 
банки, които се надяват да си „откраднат“ 
пазарен дял от традиционните компании 
за финансови услуги, възползвайки се от 
бума на новите технологии, нарастващо-
то потребителско недоволство от банките, 
както и критиките към тях след финансо-
вата криза. Друг такъв иновативен играч 
е например Mondo, който също очаква 
лицензиране съвсем скоро. Atom обаче е 
първата банка, работеща само чрез мо-
билно приложение, която вече има бан-
ков лиценз в страната, а очакванията са 
да започне да предлага услуги в началото 
на следващата година. Което я поставя с 
„едни гърди“ преди останалите играчи в 
този нов сегмент, а финансовата инжек-
ция от BBVА ще спомогне и за бързото 
налагане на британския пазар. Парите 
обаче изглежда не са единствената при-
чина за „брака“ с испанската група. „По-

добно на нас в BBVA също вярват в сила-
та на технологиите за промяна на живота 
на потребителите към по-добро“ - посочва 
главният изпълнителен директор на Atom 
Марк Мюлен, добавяйки, че визията и ли-
дерството на BBVA са това, което ги при-
влича в компанията.

Това, разбира се, не е първата инвес-
тиция в стартиращата банкова компания, 
в която вече са вложили средства редица 
бизнес ангели от финансовите среди. Лю-
бопитно е, че сред тях е и бившият ико-
номист в Goldman Sachs Джим О'Нийл, 
известен с това, че е измислил понятието 
BRIC, което обхваща големите развиващи 
се икономики на Бразилия, Русия, Индия 
и Китай. А ако визионер с подобен автори-
тет залага на новата тенденция за възход 
на мобилните банки, това говори доста 
добре за перспективите пред тях.

Êàêâî ùå ñå 
ïðîìåíè?

Навлизането на новите дигитални бан-
кови институции има потенциала изцяло 
да предефинира начина, по който бан-
кираме. Днес потребителите са наясно, 
че могат да гледат телевизия, да четат 
вестници, да се информират за локал-
ните търговски обекти или да общуват 
със своите колеги и приятели във всеки 
момент и отвсякъде, през своето мобил-
но устройство. Затова все повече хора се 
питат защо се налага да ходят физически 
до банковия офис, да чакат на опашки и 
да попълват разнообразни хартиени до-
кументи, за да теглят или внасят пари. И 
ако днешните потребители на банкови ус-
луги постепенно осъзнават предимството 
на това да извършиш плащане от своята 
сметка, докато си в движение – например 
пред щанда за сладолед или да преве-
деш пари, докато си в планината в нера-
ботен ден, то за утрешните клиенти това 
ще е единствената логична възможност. 
Те ще са „digital – native“ (родени с техно-
логиите) и ще възприемат всеки сегмент, 
който не предоставя услугите си онлайн, 
като безвъзвратно остарял.   

ÑËÅÄ ÌÎÁÈËÍÎÒÎ 
ÁÀÍÊÈÐÀÍÅ 
ÈÄÂÀ ÂÐÅÌÅ È 
ÍÀ ÌÎÁÈËÍÈÒÅ 
ÁÀÍÊÈ - 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ 
ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ 
ÁÅÇ ÊËÎÍÎÂÅ 
È ÁÀÍÊÎÌÀÒÈ, 
ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÀÙÈ 
ÑÀÌÎ ÊÀÒÎ 
ÑÌÀÐÒÔÎÍ 
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß



10
8

ТЕ
ХН

ОЛ
ОГ

ИИ

ЕЛЪН МЪСК
ÇÀËÎÆÈ ÍÀ 
ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÈß 
ÈÍÒÅËÅÊÒ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Ако не можеш да го победиш - създай го“ – така изглежда 
планът на предприемача Елън Мъск по отношение на 
изкуствения интелект, след като преди броени дни той 
инвестира в проекта OpenAI, посветен именно на разра-
ботването на интелигентна машина. Мъск, който е съос-

новател на платежната система PayPal и е собственик на произво-
дителя на високоскоростни електрически коли Tesla Motors, както 
и на частната космическа компания Space X, отдавна е сочен като 
един от най-големите технологични визионери в наши дни, а бъде-
щите му планове включват още колонизиране на Марс и следващо 
поколение наземен транспорт във вакуумни тръби, който ще дос-
тига скорости, сходни с тези на самолетите.

Затова, когато в началото на годината той изрази публично тре-
вогата си от възможността за създаване на изкуствен интелект, на-
ричайки го „потенциално 

ïî-îïàñåí îò 
àòîìíèòå áîìáè
мнозина го взеха на сериозно. Още повече, както сп. „Икономика“ 
вече писа, тогава към това предупреждение се присъединиха де-
сетки други уважавани учени и технологични предприемачи, сред 
които Бил Гейтс, Стивън Хокинг и съоснователят на Apple Стив 
Возняк. Това не са хора, които можем да наречем критици на но-
вите технологии и позицията им срещу появата на интелигентни 
машини определено заслужаваше внимание.

Точно затова новината от последните дни, че милиардерът ин-
вестира в изследователската компания OpenAI, изненада мнозина, 
тъй като основната нейна цел е именно създаването на изкуст-
вен интелект. Партньори на Мъск във футуристичното начинание 
са имена като съоснователя на PayPal и ранен инвеститор във 
Facebook Питър Тийл, създателя на LinkedIn Райд Хофман, както 
и на стартъп акселератора Y Combinator – Сам Алтман и Джесика 
Ливингстън. Общата инвестиция в проекта достига 1 млрд. щ. до-
лара.

Изглежда ключова за OpenAI е тезата, че за да сме сигурни, че 
интелигентните машини ще обслужват човешките интереси, вмес-

Ôîòî Space X
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то да се превърнат в заплаха за цивилизаци-
ята ни, трябва да 

êîíòðîëèðàìå 
ïðîöåñà
по тяхното създаване и бъдещо развитие. 
„Днес е трудно да разберем в каква степен 
изкуственият интелект, достигнал човешко 
ниво, може да допринесе за обществото и 
е също толкова трудно да си представим 
какви вреди може да му нанесе той, ако 
бъде използван неправилно“ - се казва в 
изявление на сайта на организацията. Сам 
Алтман, който е сред ръководителите на 
изследователския проект, посочва, че също 
има известни страхове за тази иновативна 
технология, но ще спи по-спокойно, знаейки 
че може да влияе на процеса.

Спорно е доколко този подход дейст-
вително ще ни предпази от създаването 
на опасен изкуствен интелект и дали няма 
всъщност да се превърне в причина за него-
вата поява. Защото дори и да допуснем, че 
човечеството изобщо е способно да разра-
боти интелигентна машина, остава въпро-
сът дали има безопасен начин да се случи 
това. Все пак по дефиниция тя би трябвало 
да има самосъзнание и свои собствени на-
мерения, т.е. който и да я създаде и с какви-
то и намерения да го направи, това едва ли 
ще бъде гаранция за нейната добронамере-
ност в бъдеще. Любопитно е например, че 
съвсем наскоро Google публикува някои от 
отговорите на експериментална самообуча-
ваща се машина, разработена от компания-
та, на която са били зададени разнообразни 
въпроси. Сред тях е например въпросът 
„Каква е целта на живота“, на който програ-

мата е отговорила „Да живееш вечно.“ Ако 
допуснем, че и напредналият изкуствен 
интелект на OpenAI в бъдеще приеме това 
за своя цел, може изведнъж да се окаже, 
че хората сме възприемани като пречка за 
постигането й.

От OpenAI залагат по-скоро на разбира-
нето, че изкуствен интелект рано или късно 
ще бъде създаден и е по-добре това да ста-
не в контролирана среда, без комерсиални 
подбуди и при пълна прозрачност за обще-
ството. Защото ако той бъде разработен 
първо за военни цели (каквито индикации 
вече има с възхода на автономните военни 
дрони) това със сигурност може да бъде 
много по-опасно. Появата му в лаборатории-
те на комерсиални организации, които имат 
за цел печалба, също може да доведе до 
потенциални обществени проблеми. Затова 
и самата OpenAI представлява изследова-
телски център, който няма за цел печалба и 
ще споделя резултатите от своята работа с 
всички заинтересувани. Някои изследвания 
все пак ще си останат секретни, ако екипът 
прецени, че разпространението им в пуб-
личното пространство би донесло рискове, 
но като цяло философията на проекта, как-
то личи и от името му, ще бъде отвореният 
достъп до данните. Според неговите осно-
ватели само така ще можем да сме сигурни, 
че изкуственият интелект ще работи в полза 
на човечеството, а не в негова вреда. Оста-
ва да разберем дали работата на OpenAI 
изобщо ще доведе до сериозен напредък в 
създаването на интелигентни машини и ако 
отговорът е положителен – дали тези маши-
ни ще възприемат същата философия, про-
кламирана от техните създатели.   

ÌÈËÈÀÐÄÅÐÚÒ, 
ÊÎÉÒÎ ÁÅØÅ 
ÅÄÈÍ ÎÒ ÍÀÉ-
ÃÎËÅÌÈÒÅ 
ÊÐÈÒÈÖÈ ÍÀ 
ÈÍÒÅËÈÃÅÍÒÍÈÒÅ 
ÌÀØÈÍÈ, ÐÅØÈ 
ÄÀ ÈÍÂÅÑÒÈÐÀ 
Â ÒßÕ

OpenAI обещава да 
работи прозрачно 
за създаването на 
изкуствен интелект 
Фото YouTube
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Според една недоказана теория, всички по-значи-
ми технологии, които навлизат в живота на обик-
новените хора, преди това са били изпробвани за 
отбранителни цели. Макар и това твърдение да 
спада по-скоро към групата на т.нар. „градски ле-

генди“, днес със сигурност можем да кажем, че то важи поне 
за една иновация, която е променила живота на всички ни 
– глобалната информационна мрежа, известна като интер-
нет. Тя е създадена от американската Агенция за перспек-
тивни отбранителни изследвания DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency), която е подразделение на Пента-
гона, и първоначално целта на проекта е била разработката 
на система за комуникация, която да може да функционира 
дори при сериозни катаклизми като ядрена война. Интернет 
отговаря на това условие със своята разпределена архитек-
тура, позволяваща на пакетите информация да се прехвър-
лят през която и да е достъпна комуникационна точка, без 
значение дали част от мрежата е унищожена.

Създадена през далечната 1958 г., днес DARPA е извест-
на преди всичко с разработката на интернет, но в активите й 
са още много иновации, навлезли успешно в цивилния свят 
– от глобалната позиционираща система GPS, до редица 
нововъведения в роботиката. Затова си струва да следим 
внимателно и днешните проекти, по които работи агенцията, 
много от които с голяма вероятност също могат да променят 
живота ни. Ето някои от най-любопитните сред тях:

БИОНИКА. Над 2000 американски военни са претърпе-
ли ампутация на крайник вследствие на работата си през 
последните 15 г., което обяснява защо една отбранителна 
агенция развива изследвания в сферата на биониката. Про-
грамата Reliable Neural-Interface Technology (RE-NET) на 
DARPA създава нов тип интерфейси за комуникация между 
човешките нервни окончания или мускули и изкуствени про-
тези. Екипът вече е постигнал сериозен успех, позволявай-
ки на хора да контролират пръстите на изкуствена ръка до 

БЪДЕЩЕТО 

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ DARPA активно подкрепя проекти за роботи

Проектът 
Hydra за 
подводна 
мрежа 
платформи 
за флота

DARPADARPA
нана
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степен, доближаваща се до начина, по който човек движи 
собствения си крайник. От агенцията планират в бъдеще да 
направят технологията по-достъпна за масово ползване.

КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК. Преди 
около две години DARPA се включи в правителствената 
инициатива Brain Research through Advancing Innovative 
Neurotechnologies (BRAIN), която има за цел по-добро раз-
биране и картографиране на мозъка. За значението на про-
екта е показателно, че само през първата си година той е 
финансиран със 100 млн. щ. долара от правителството на 
САЩ. В неговите рамки DARPA ще създаде мозъчни имплан-
ти, които ще осъществяват мониторинг на човешкия мозък, 
както и отделна програма за анализ на дейността му, наре-
чена Subnets.

ЛЕКУВАНЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 
През октомври DARPA обяви разширяване на програмата 
Subnets, с което се цели създаването на следващо поколе-
ние невротехнологични решения, способно да анализира 
дейността в т.нар. „под-мрежи“ на човешкия мозък. Очаква 
се това да спомогне за създаването на методи за лечение на 
неврологични заболявания, включително различни психиче-
ски разстройства, срещани при ветерани или при войници 
на служба. По-конкретно една от целите е откриване на ле-
чение за т.нар. пост травматичен стрес (post-traumatic stress 
disorder – PTSD). Ноу-хауто в толкова значима сфера обаче 
би могло да има приложения в още много области.

МРЕЖА ОТ ПОДВОДНИ СТАНЦИИ. Програмата Hydra на 
DARPA, наречена на митичното същество, има за цел проек-
тирането на разпределена подводна мрежа от независими 
платформи, които да обслужват корабите и подводниците от 
американския флот. По този начин ще бъде осигурено него-
вото преимущество в множество точки на света, без да се 
налага строенето на голям брой нови кораби.

РОБОТИ, ОПЕРИРАЩИ В ОПАСНИ ЗОНИ. Агенцията 
изследва активно възможностите за използване на роботи 

в зони на бедствия и аварии. Като част от проекта си Virtual 
Robotics Challenge (VRC) през 2013 г. DARPA организира 
състезание между независими екипи, които трябваше да си-
мулират във виртуална реалност преминаването на робот 
през различни препятствия. Водещите шест отбора получи-
ха финансиране от агенцията за развитие на своите проекти.

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО. Преди месец учени от DARPA 
представиха техния отговор на въпроса, който вълнува 
милиони хора по света – как ще изглежда бъдещето. Или 
по-конкретно – какъв ще е животът през 2045 г. Според д-р 
Джъстин Санчез, ръководител на подразделението по био-
технологии в агенцията, през следващите три десетилетия 
хората ще използват масово технологии за управление 
на околните проекти с мисъл. Домът, автомобилът и все-
възможни други предмети около нас ще се подчиняват на 
мисловните ни команди, без да се налага да правим нищо 
физически. И DARPA вече работи по невротехнологии, които 
вероятно ще ни позволят да осъществим това.

Директорът на звеното за отбранителни науки Стефа-
ни Томкинс пък прогнозира, че до 2045 г. ще разполагаме с 
материали, които ще са едновременно изключително здра-
ви и много леки. Това ще промени изцяло строителството, 
автомобилостроенето и много други сфери, а може би ще 
позволи и създаването на космически асансьори, които да 
извеждат хора и товари в околоземна орбита.

Според Пам Мелрой, шеф на подразделението по такти-
чески технологии в DARPA, през следващите десетилетия 
хората ще открият, че имат много по-различни взаимоотно-
шения с машините около тях. Това ще улесни редица опе-
рации, които днес възприемаме като сложни – например 
приземяването на самолет ще стане също толкова лесно, 
колкото пилотът да изрече „приготви се за кацане“. Самите 
пилоти може би също няма да са необходими. Или, с други 
думи, изкуственият интелект вместо затворен в мощни су-
перкомпютри, ще се окаже разпръснат навсякъде около нас, 
също както днес е например електричеството.   

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀÒÀ 
ÎÒÁÐÀÍÈÒÅËÍÀ 
ÀÃÅÍÖÈß, ÈÇÂÅÑÒÍÀ 
ÑÚÑ ÑÚÇÄÀÂÀÍÅÒÎ 
ÍÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÄÍÅÑ 
ÐÀÇÂÈÂÀ ÏÐÎÅÊÒÈ, 
ÊÎÈÒÎ ÌÎÃÀÒ 
ÄÀ ÏÎÂËÈßßÒ 
ÆÈÂÎÒÀ ÍÈ ÄÎÐÈ 
ÎÙÅ ÏÎÂÅ×Å ÎÒ 
ÃËÎÁÀËÍÀÒÀ 
ÌÐÅÆÀ
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На 10 декември в Института по плазмена физи-
ка Макс Планк в Германия започна работа най-
големият термоядрен реактор от типа „стела-
ратор“. Проектът, наречен Wendelstein 7-X, е и 
едно от най-перспективните начинания, целящи 

да впрегнат термоядрения синтез, превръщайки го в из-
точник на енергията на бъдещето. Както вече сме писали 
в сп. „Икономика“, за разлика от традиционните атомни 
централи, които извличат енергия от ядрения разпад, син-
тезът използва обратния процес – сливането на атомите на 
по-леки елементи в по-тежки. По този начин функционират 
звездите, а човечеството от няколко десетилетия се опит-
ва да овладее същия процес, като залогът е получаването 
на неограничена енергия, напълно безопасно и екологично 
чисто.

Дълги години господстващата технология за създаване 
на експериментални реактори на синтез беше т.нар. „то-
камак“. Проектът Wendelstein 7-X, който получи разреше-
ние за работа от регулаторите през ноември, обаче зала-
га на по-старата, но изоставена концепция „стеларатор“. 
Строителството на реактора е отнело близо две десети-

летия, а цената му е около 1 млрд. евро. Първоначално 
е планирано той да заработи през 2006 г., но редица тех-
нически проблеми са отложили тази дата с около десет 
години. Апаратът представлява 16-метров пръстен със 
сложна форма, наподобяваща немските закуски бретцел, 
заобиколен от 50 шесттонни магнитни намотки. Първона-
чалните тестове са направени с хелий, но в края на януа-
ри се очаква да започнат първите експерименти с изотопи 
на водорода.

Êàêâî å òåðìîÿäðåí ñèíòåç?

Това е процес, при който се загрява газ до над 100 ми-
лиона градуса по Целзий – температурата на ядрото на 
Слънцето, умножена по седем, което извежда електроните 
от атомите, превръщайки субстанцията в йонизиран газ, 
наречен плазма. При тези условия йоните се сливат, фор-
мирайки ядрата на по-тежки елементи и се отделя енергия. 
Субстанцията обаче е невъзможна за удържане от каквато 
и да било твърда повърхност, поради което се използват 
два метода за постигане на това – магнитен и инерционен. 
И двата най-популярни типа реактори - токамаците и сте-
лараторите, използват първия, създавайки около плазмата 

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ
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мощно магнитно поле.

Â ñÿíêàòà íà “òîêàìàê”

Токамаците дълги години са сочени за по-перспектив-
ната технология за термоядрен синтез. Този тип реактори 
наподобяват кръгла поничка и са стабилни, симетрични и 
относително лесни за изграждане. Най-мащабният до мо-
мента подобен проект – ITER, е именно от типа „токамак“. 
Реакторът, в който участват Европейският съюз, Русия, 
Китай, Индия, Япония, Южна Корея и други страни, към 
момента е в процес на изграждане. Някои от ключовите 
компоненти вече преминават тестовете за одобрение и оч-
акванията са той да заработи в началото на следващото 
десетилетие.

Проблемът обаче е, че според досегашните изчисления 
токамаците могат да контролират плазмата само в кратки 
интервали, а към момента френският реактор Tore Supra 
държи рекорда – 6:30 минути. Енергията, необходима за да 
се постигне това, е повече от тази, която инженерите успя-
ват да извлекат от процеса, което прави тези реактори ико-
номически неефективни. Всъщност очакванията са именно 

ITER да промени това.

Ïðåäèìñòâàòà íà ñòåëàðàòîðèòå

дават основание на някои експерти да твърдят, че този тип ре-
актори биха могли да удържат плазмата за до 30 минути, кое-
то би било много по-ефективно. За да се докаже това, всички 
погледи са насочени към Wendelstein 7-X. На 10 декември той 
създаде първата си плазма, което показва, че сложният про-
ект е конструиран успешно, но все още не е достатъчно да ни 
увери в предимствата на технологията. Стелараторите имат 
известни предимства при удържането на плазмата, но пробле-
мът е, че те са много по-сложни и скъпи за изграждане. Зато-
ва и значението на немския проект е огромно. Това е първият 
мащабен реактор от този тип, който при това се възползва от 
всички предимства на съвременните суперкомпютри. Всички 
процеси са симулирани многократно и много от потенциалните 
проблеми в дизайна са отстранени още преди започването на 
строежа. Което поставя немския реактор в много добра пози-
ция да докаже на света, че по-скъпият дизайн и конструкция 
могат многократно да се изплатят от по-ефективен процес по 
производство на чиста енергия. И че именно това е технологи-
ята, която ще ни даде неограничена, чиста енергия.   

ÃÅÐÌÀÍÈß Å ÍÀ ÏÚÒ ÄÀ ÈÇÂÅÄÅ ÍÀ ÏÐÅÄÅÍ ÏËÀÍ ÅÄÍÀ 
ÏÎÄÖÅÍÅÍÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈß, ÊÎßÒÎ ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ ÎÊÀÆÅ 

ÊËÞ×ÚÒ ÊÚÌ ×ÈÑÒÀÒÀ ÅÍÅÐÃÈß ÍÀ ÁÚÄÅÙÅÒÎ

Първата плазма

Ô
î

òî
 IP

P

Wendelstein 7-X
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ÍÎÂÀÒÀ 
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÀ 
ЧАСТИЦА

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

ÎÒÊÐÈÂÀÍÅÒÎ É ÌÎÆÅ 
ÈÇÖßËÎ ÄÀ ÐÀÇØÈÐÈ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅ ÍÈ ÎÒÂÚÄ 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÈß ÌÎÄÅË 
ÂÚÂ ÔÈÇÈÊÀÒÀ

Вероятно няма да е пресилено да кажем, че днес 
целият ни живот е зависим от физиката. Всичко от 
осветлението и домашните електроуреди, през ав-
томобилите и обществения транспорт, до инфор-
мационните технологии, е резултат от значими от-

крития в тази научна област през последните 100-200 години. 
Едни от най-любопитните обещания за бъдещето като нови 
форми на екологично чиста енергия, по-бърз транспорт, по-
мощни компютри и междузвездни пътувания също са свърза-
ни с очакванията ни за пробив в сферата на физиката.

Затова и интересът, който предизвика вероятното откри-
тие на нова елементарна частица при възобновената ра-
бота на Големия адронен колайдер (LHC – Large Hadron 
Collider) на Европейската организация за ядрени изслед-
вания CERN е напълно очакван. Най-големият ускорител 
на частици, създаван от човешка ръка, започна отново да 
извършва сблъсъци на снопове протони след двегодиш-
но прекъсване. Период, през който дългият 27 километра 
комплекс беше обновен, а в резултат – и мощността на 
сблъсъците беше удвоена. Освен че постави нов рекорд 
за ускоряване на частици и припомни за някои страхове на 
скептиците, че съоръжението може да създаде черна дуп-
ка, която да погълне Земята, това доведе до откриването 
на непозната частица, която мнозина побързаха да наре-

кат „братовчед на бозона на Хигс“. След първоначалните 
спекулации в социалните мрежи представители на CERN 
официално потвърдиха, че е открито 

íåî÷àêâàíî åíåðãèéíî ÿâëåíèå

което би могло да произхожда от разпада на нова еле-
ментарна частица. Все още обаче е рано да се каже какво 
представлява тя.

Припомняме, че Хигс бозонът е елементарна частица, 
чието съществуване е предположено още през шейсетте 
години на миналия век, но едва преди две години беше от-
крита официално отново при работата на Големия адронен 
колайдер. Всъщност, нейното търсене беше една от глав-
ните причини за създаването на най-големия ускорител на 
частици, което отне десет години и „погълна“ колосалната 
за научен проект инвестиция от 7.5 млрд. евро. Значението 
на Хигс бозон е огромно, тъй като именно той придава на 
материята свойството „маса“ и на практика потвърждава 
т.нар.

ñòàíäàðòåí ìîäåë

във физиката. Това е господстващата в научния свят те-
ория, с която днес учените си обясняват поведението на 
елементарните частици и ги класифицират.
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Според някои учени сегашното откритие може да се ока-
же също толкова значимо, тъй като става въпрос за напълно 
непозната частица, която има неизвестни на науката свой-
ства. Възможно е това да е нов бозон, по-голям от Хигс. За 
да може да се твърди това обаче, първо резултатите тряб-
ва да бъдат проверени, за да бъде изключена вероятността 
за грешка. Това ще стане догодина, когато учените от CERN 
ще разполагат с десеткратно повече данни отколкото сега. 
Въпреки че и двата големи детектора на ускорителя – Atlas 
(A Toroidal LHC ApparatuS) и CMS (Compact Muon Solenoid) 
– са засекли явлението, не е изключено да става въпрос за 
статистическа грешка. В странния свят на елементарните 
частици откриването на нова такава се потвърждава, ако 
е налице вероятност за грешка от около 0,00005 процента.

Êàêâî îò òîâà?

Ако бъде потвърдено, че действително е открита нова 
непозната частица, това би могло да промени представи-
те ни за физиката и на практика да разшири стандартния 
модел. Ако досегашните резултати се потвърдят, ще се ока-
же, че си имаме вземане-даване с истински „гигант“ сред 
елементарните частици, шест пъти по-голям от Хигс бозона 
и два пъти по-голям от най-тежката сред тях, открита до 
момента – т-кварка. Единственото сигурно до момента е, 
че никой не знае какво точно представлява новата частица. 

Възможно е тя да е свързана с гравитационната сила, както 
и да е своеобразен „братовчед“ на бозона на Хигс, а според 
някои учени може би дори ще се окаже по-значима от него.

Откриването на т.нар. „божествена частица“ отговори 
на важни въпроси за начина, по който функционира Все-
лената, поставени още преди десетилетия и на практика 
завърши стандартния модел. Това обаче беше предска-
зано по теоретичен път и никой не беше изненадан от от-
критието.

Появата на съвсем нова частица обаче вече е непозната 
територия и никой не знае къде ще ни отведе тя. Човечест-
вото все още има да решава прекалено много загадки, за да 
можем да твърдим, че познаваме Вселената, в която живе-
ем. Днес ние нямаме ни най-малка представа какво са т.нар. 
„тъмна материя“ и „тъмна енергия“, нито къде е изчезнала 
цялата антиматерия, която би трябвало да е възникнала за-
едно с материята по времето на „Големия взрив“. Всъщност, 
за него също знаем твърде малко, както и за такива явления 
като черните дупки или гравитационните вълни. Затова и 
всяко увеличаване на все още ограниченото семейство на 
елементарните частици би могло да разшири хоризонтите 
на изследване, отговаряйки на въпроси, на които стандарт-
ният модел досега е бил безсилен да отговори.   
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ÏÐÎÄÀÆÁÈÒÅ 
ÍÀ ÍÎÂÈ ÊÎËÈ 
НАРАСТВАТ
àâòîð: Èëèÿ Ëàçàðîâ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈÒÅ 
ÍÀÑÒÎßÂÀÒ 

ÇÀ ÄÀÍÚ×ÍÈ 
ÎÁËÅÊ×ÅÍÈß

От началото на 2015 година в България са продадени 4140 нови автомоби-
ла. Пазарът на нови коли у нас бележи ръст от 15,4% (с 4% над средния 
за ЕС) в сравнение със същия период на миналата година. Това сочат 
данните на Асоциацията на европейските производители на автомобили 
(ACEA). Броят на продадените коли в България е по-висок от този в Люк-

сембург, Естония, Латвия, Литва и Кипър.

Тези данни обаче включват само европейските марки. Извън тях остават големи 
производители и вносители като американските и японските. От КАТ отказват да пре-
доставят информация за регистрациите на автомобили, което допълнително затруд-
нява цялостното проучване и анализ. 

2015 година е положителна за пазара на нови автомобили в България, браншът 
отчита ръст в продажбите спрямо предходната, но нивата на продажбите остават 
близки.
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Автомобилният пазар у нас все още е ценово ориенти-
ран. Потребителите избират своите коли главно на база це-
ната, а не според възможностите им. 

„Балкан Стар“ отчита 24% ръст в продажбите на нови ав-
томобили за настоящата година спрямо предходната. Тра-
диционно най-голям е интересът към високопроходимите 
автомобили, съответно най-продаваните продукти са нови-
те Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe“, споделя Александър 
Бабанин, управител на „Балкан Стар Аутомотив“.

„Изпращаме една успешна година. Продали сме малко 
над 2500 нови автомобила“, заявява Владимир Христов, 
ръководител отдел продажби в „Еуратек“ ООД, официален 
вносител на Skoda за България.

От фирмата могат да се гордеят и защото Skoda Superb 
спечели наградата за Автомобил на годината 2016 у нас.

Ïðîáëåìèòå  

Вносителите и търговците са недоволни от липсата на 
адекватна държавна политика за стимулиране покупката 
на нов автомобил. Европейските политики стимулират 
пазара на нови автомобили със съзнанието, че състоя-
нието на автопарка има пряко отношение към глобалния 
проблем със замърсяването и най-важното смъртността 
на пътя.

В България се случва точно обратното. У нас не само 
липсват данъчните облекчения, но данъчната система 
практически наказва покупката на нов автомобил.

В България данъчните закони третират автомобила не 

като източник на замърсяване (както е в повечето развити 
страни), а като имущество. Колкото е по-скъп, толкова по-
висок е данъкът за него, споделят от бранша. 

Вносителите и търговците настояват за данъчни облек-
чения за автомобили, които покриват определени еколо-
гични норми. Според тях, по примера на много европейски 
държави, трябва да се върви в посока на по-ниски застра-
хователни премии за автомобили с повече на брой и по-
ефективни системи за сигурност. 

Положителна новина е обявеното от МОСВ в края на 
годината решение за намаляване с 30% на екотаксите за 
електрически автомобили и с 15% на тези за хибриди. Уве-
личават се тарифите за по-стари коли, което ще залегне в 
нова наредба за определяне на продуктовите такси.

Тревожната статистика обаче сочи, че 40% от колите у 
нас са на възраст над 20 години. Те са сериозни замърси-
тели, а много от тях не покриват съвременните екологични 
стандарти. Освен това са и по-амортизирани, несигурни и 
уязвими откъм технически неизправности, което носи риск 
за безопасността на пътниците.

Áúäåùåòî

Специалистите са убедени, че европейските марки ще 
продължат да доминират на пазара у нас и догодина.   

Те не смятат, че скандалът с вредните емисии във 
Volkswagen ще се отрази негативно на българския ав-
томобилен пазар, дори прогнозират, че продажбите на 
автомобилния концерн у нас ще нараснат заради спад-
налите цени на някои модели.    
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ÄÀ ÎÒÃËÅÄÀØ ДИАМАНТ
àâòîð: Íèÿ Èëèåâà

ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ DIA-
MOND FOUNDRY ÎÒ 
ÊÀËÈÔÎÐÍÈß, Â ÊÎßÒÎ 
ÈÍÂÅÑÒÈÐÀ È ËÅÎÍÀÐÄÎ 
ÄÈ ÊÀÏÐÈÎ, ÑÚÇÄÀÄÅ 
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÈ ÊÀÌÚÍÈ Â 
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

11
8

ПР
ОБ

ИВ

Компанията Diamond Foundry работи без много шум в послед-
ните 3 години по един много амбициозен проект. Стартъпът 
от Санта Клара, Калифорния, основан от Мартин Рошей-
зен (създател на Nanosolar), отглежда истински диаманти в 
лаборатория. За разлика от синтетичните камъни, тези на 

Diamond Foundry се добиват от парченца натурален диамант като 
субстрат.

След две години експерименти и неуспех с реактори за „отглежда-
не“ на диаманти, екипът твърди, че е направил пробив. Компанията 

На сайта на компанията има обръщение от Леонардо Ди Каприо. „Горд съм да инвестирам в Diamond Foundry Inc. – за да се 
намали експлоатацията върху човешкия труд и околната среда в диамантената индустрия,  като устойчиво култивираме 
диаманти без разрушителното използване на минното дело", казва актьорът.
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смята, че е способна да произведе стотици диаманти по 9 карата в 
лабораторни условия само за 2 седмици. 

Този пробив е бил достатъчен да накара десетима милиардери и 
видни представители на технологичната общност от Силициевата до-
лина да инвестират в проекта. Diamond Foundry е преминала три кръга 
на финансиране от индивидуални инвеститори, сред които са актьор-
ът Леонардо ди Каприо, основателят на Twitter Еван Уилямс, основате-
лят на компанията за игри Zynga Марк Пинкъс, съоснователят на One 
Kings Lane Алисън Пинкъс, основателят на SUN Microsystems Андреас 
Бехтолщейм, съоснователят на Facebook Андрю МакКълъм, бившият 
президент на eBay Джеф Скол и редица други богати хора.

След участието си във филма „Кървав диамант“ Ди Каприо подкре-
пя редица инициативи срещу диамантената индустрия, която е крити-
кувана заради вредното въздействие върху околната среда и ползва-
нето на детски труд.

Diamond Foundry твърди, че е набрала над 100 млн. долара, при 
положение, че публично е обявила резултатите си през ноември т.г. 
Самият стартъп няма да се занимава с бижутерия, а само с „отглеж-
дането“ на диамантите, но партнира с около 200 дизайнери, които да 
правят пръстени, гривни, колиета и да ги продава директно на потре-
бители онлайн. Така в момента единствените приходи на компанията 
са от продажбата на диаманти на дизайнерите и от проджбите на би-
жутата, които се осъществяват на сайта на компанията.

11
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И докато синтетичните диаманти струват около 30% 
по-евтино от естествено добитите, Diamond Foundry 
твърди, че нейните продукти ще струват приблизително 
колкото истинските, като цената ще се определя от па-
зара.

Компанията разкрива и процеса по „отглеждането“ на 
диамантите. Те твърдят, че ги „култивират“ и процесът не 
е като при създаването на синтетични диаманти, защото 
техните са „100% чисти“ и имат същите молекулярни не-
съвършенства като на скъпоценните камъни, добивани 
от недрата на земята.

Процесът наподобява отглеждането на растение, за 
което са необходими семена. В техния случай е необхо-
димо малко парче диамант, използван като „семе“, като 
върху кристала започват да растат нови слоеве, докато 
се формират нови диаманти. След това „семето“ се отде-
ля и се ползва отново за добив на нови диаманти.

Камъните растат в реактор с много висока температу-
ра – около 8000 градуса по Фаренхайт (над 44 000 граду-
са по Целзий), обясняват от Diamond Foundry. „Диаман-
тите се раждат от огнената топлина, така че създаваме 

плазма с безпрецедентна енергийна плътност“, казват 
от компанията. Те твърдят, че са открили плазма, която 
позволява атомите да се съединяват към тънкото парче 
диамант, ползвано за „семе“. 

След като атомите се натрупат на върха на този ес-
тествен диамант слой по слой, се получава чист нов ди-
амант от клас за бижута. Стотици такива диаманти могат 
да се направят по този начин само за няколко седмици, 
като най-големият, създаден вече, е над 9 карата.

Основното, на което компанията залага е, екологич-
ността (не се изхвърлят въглеродни емисии) и чистотата 
(като качество) на добитите от нея камъни. Но най-вече 
на факта, че освен това, те са и „морално чисти“ – зара-
ди обвиненията към традиционната диамантена индус-
трия, свързани с ценови картели, нарушения на човешки 
права, зловещи условия на труд и експлоатация на деца, 
разрушаване на околната среда, непроследим произход 
на камъните.

Ето защо Diamond Foundry смятат всеки свой уникален 
камък за връхна точка на науката – 100% чист, 100% ети-
чен, както гласи и логото на компанията.   

При технологията на компанията диамантите „растат” 
върху субстрат от естествен камък при много висока 
температура и подходяща плазма



12
1

КА
УЗ

А

ÅÊÈÏÚÒ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÒÀ ÐÀÁÎÒÈ ÇÀ ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅÒÎ 
ÍÀ ÑÅÌÅÉÍÈ ÊÚÙÈ ÇÀ ÌÀË×ÓÃÀÍÈ Â ÍÓÆÄÀ 

ÎÐÅÍÄÀ Â ÏÎÌÎÙ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ

Как се роди Оренда? Казвам се Денислава Докторо-
ва. Всичко се роди от една идея! Когато си в среда, 
изобилна на енергия от доброта и любов, много сил-
но е желанието да я насочиш в конкретна цел! Цел за 
едно по-добро бъдеще за България! Несравнимо е 

усещането, когато 8 човека мислят и действат с любов към 
света! Оренда се роди и пише история!

Какви са целите, които си поставяте в Оренда? Казвам 
се Стефка Стоименова. Ние от Оренда се посветихме на цел-
та за възраждане на българския дух и ценности,паралелно 
с всеотдайната грижа за децата и особено за тези, които 
са лишени от родителски грижи! Вярваме,че обединените 
действия на всички българи, в тази насока, ще доведат до 
мечтаното бъдеще в България на нашите деца!

С какво Оренда ще бъде различна от другите орга-
низации? Казвам се Анна Петрова. Нашето желание е да 
допълним и обединим усилията си в това да направим мяс-
тото, където сме се родили, по-добро за нашите деца. Има 
нужда от промяна в законодателството при осиновяване на 
деца, от промяна в образователния процес.Оставихме раз-
витието и израстването на децата ни на учебници, телевизия 
и интернет, които ограбват съзнанието им. Както е казал хан 
Кубрат на синовете си: Когато сме заедно, можем да постиг-
нем всичко!

Защо децата? Защо българската история? Казвам се 
Ивелин Михайлов.  Оренда се насочи към децата, защото 
те са наша отговорност. Решихме, че няма да се крием, ще 
поемем отговорността и ще поставим началото на едно дви-
жение за духовното и емоционално израстване на децата. 
Нашият народ има един основен принцип - „Заедно можем 
всичко“, и ние ще го предадем на нашето бъдеще - децата, 
чрез посланията, оставени от нашите прадеди. Те са го по-
стигнали, значи и ние можем.

Какви стъпки сте предприели за реализиране на цели-
те си? Казвам се Стела Бобчева. „Дела трябват, а не думи“, 
е призивът на Васил Левски. Следвайки завета му, започнах-
ме да поставяме  в училищата витрини с бронзови статуетки 
на великите ни владетели. Децата, които живеят в социални 
домове, са деца на България. Нашата мечта е построяване-
то на семейни къщи, където да се чувстват обичани и закри-
ляни, да изживеят своето детство в семейна среда.

Как може да опишете пътя, по който сте тръгнали? 
Казвам се Анета Милтиядова. Това е път, който тръгва от 
сърцето на всеки един от нас и искаме да достигне до вся-
ка възможност за подобряване на средата, в която живеем. 
Всеки има мисия в този живот и най-важната е тази, която 
ни обединява, с огромно желание за промяна и да служиш с 
любов на другите. Давам любов на себе си, на детето си, на 
моето семейство, на Оренда и на света.

Оказа ли влияние и промяна членуването в това сдру-
жение в личния ви живот? Казвам се Албена Александро-
ва. Всички ние следваме целите, които сме си поставили, но 
за да тръгнеш в тази посока, се изисква поглед вътре в нас 
и в ценностите, които носим. От желанието да пуснеш един 
sms на Коледа, до амбицията да го превърнеш в нещо ма-
щабно, се изисква зрялост -  да обичаш и да бъдеш обичан. 
Членуването ми в тази организация надгражда всеки миг от 
живота ми с любов, топлина и приятелство.

Какво ще пожелаете на читателите за новата година? 
Казвам се Петя Делчева. Мили хора, нека не търсим истински-
те подаръци за Коледа под елхата, а в очите на хората до нас. 
В очите на нашите деца, родители, любими... И да благода-
рим, че ги има! Нека си подарим взаимно обич, признателност, 
топлина и подкрепа. Можем! Щастлива нова година!   

Екипът на Оренда - Ивелин Михайлов, Анна Петрова, Анета 
Милтиядова, Денислава Докторова, Албена Александрова, Стефка 
Стоименова, Петя Делчева, Стела Бобчева (от ляво на дясно)
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STANCE ÑÅ ÍÀËÀÃÀ ÊÀÒÎ 
ËÀÉÔÑÒÀÉË ÁÐÀÍÄ ÍÀ ÅÄÍÀ 
ÎÁÈÊÍÎÂÅÍÀ ÍÀ ÏÐÚÂ ÏÎÃËÅÄ 
ÑÒÎÊÀ, À ÄÍÅÑ ÄÎÐÈ “ÎÁÓÂÀ” NBA 

През лятото на 2009 г. Рик Алдън, пред-
приемач и основател на световноиз-
вестния производител на слушалки 
Skullcandy, се заема да изследва фак-
торите, които обуславят дългосрочния 

успех на компании, които залагат на неглижирани 
или недоразработени категории продукти. Започ-
ва, разбира се, със собствената си Skullcandy, 
която се превръща в лидер, макар че навлиза на 
един пренаситен откъм продукти пазар – този на 
аудиослушалките. Алдън обаче установява, че 
макар и толкова широко потребявани и разпрос-
транени, всички брандове слушалки са изработе-
ни само в два цвята - черно или сребристо. По 
думите му никой преди тях не бил направил опит 
„да придаде стил и да превърне чифт слушалки в 
лайфстайл продукт“. 

Смелите решения в дизайна и правилното тар-
гетиране на продуктите са само един от факто-
рите, които Алдън идентифицира, с цел да внесе 
опита си и да повтори успеха на Skullcandy с нов 
проект. В процеса на проучването си той извежда 
и някои основни характеристики на продукта като: 
широкоразпространен, несезонен, независещ от 
времето и неспецифичен за определен вид спорт. 

Тъй като слушалките Skullcandy се разпрос-
траняват главно в специализирани магазини за 
сноубордисти, сърфисти и скейтъри, Алдън е на-
ясно, че там могат да се продават много повече 
категории продукти от онези, които човек очаква 
да открие. Познавайки добре пазара и собстве-
ниците на магазини, започва да мисли какъв нов 
продукт може да се вкара именно в специализи-
раните магазини на дребно.

Алдън събира екип от много опитни и талант-
ливи експерти в бизнеса. Изпълнителен директор 
става Джеф Кърл – бизнес ангел и предприемач 
в компании като Uber Technology Inc., Matuse, и 
Celtek, с участие в Skullcandy (където оглавя-
ва борда на директорите). Кърл е и основател 
на Logoworks, която бива придобита от Hewlett 
Packard през 2007 г. Сред останалите в екипа 
са имена като бившия маркетинг директор на 

Element Global Райън Кингман и бившия прези-
дент на Reef Джон Уилсън. 

Започват да обикалят големите търговски ве-
риги като Wal-Mart и Target и да разглеждат раз-
нообразието от потребителски стоки, повечето от 
които намират за доста скучни. „Нашата цел беше 
да вземем един обикновен продукт и да създа-
дем бранд, който да бъде забавен и вълнуващ“, 
обяснява Алдън. Проучват продукти с подобни 
на търсените характеристи като дънкови дре-
хи, тениски, часовници, обувки, шапки и устано-
вяват, че има една малка, почти незабележима 
част от облеклото, която като че ли е малко из-
вън фокуса на големите играчи и която все още 
не е категорично брандирана - чорапите. „Всички 
имаме крака и всички купуваме чорапи. Кой не 
би се зарадвал на един чифт страхотни чорапи“, 
обяснява Рик. Фокусът на екипа е върху чорапи 
за активни спортове и така през януари 2010 г. се 
ражда брандът Stance. „Това е екип-мечта“, спо-
деля Алдън, „когато толкова много умни мъже се 
съберат и започнат да си говорят за чорапи, със 
сигурност ще продадеш много чорапи“. Заедно с 
подкрепата на група известни скейтъри като Крис 
Коул и Лизард Кинг, компанията пуска първата си 
линия чорапи в магазините на дребно през август 
същата година. 

И наистина, броят на продадените до този 
момент продукти надхвърля 15 милиона чифта, 
почти изцяло в реални магазини на дребно и мно-
го малка част онлайн, защото екипът „не иска да 
плаща, за да печели клиенти“. Огромното разно-
образие от чорапи се продава на цени от 12 до 
25 долара, като някои видове достигат и надми-
нават 40 долара. Stance започва с осъществява-
не на партньорства със специализирани спортни 
магазини като Fred Segal, Surfside Sports и Sun 
Diego, след което започва експанзията си в голе-
мите магазини като Nordstrom и Foot Locker. „По 
мое мнение, казва Кърл, когато градиш бранд, 
къде продаваш е толкова важно, колкото и какво 
продаваш. Точно затова ние се вслушвахме вни-
мателно в това, което ни казваха собствениците 
на специализирани магазини“.

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà
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Stance създават атрактивни 1, 2 или 
3-странни брандирани стелажи за своите 
чорапи в магазините, които да отличават 
техните продукти от останалите. Разбира 
се, като всеки стартиращ бранд, инвестират 
и в реклама, но в по-голяма степен залагат 
на създаване на сайт, който да се превърне 
в солидна дигитална платформа, през която 
да могат да ангажират потребителите с про-
дуктите и посланията си. Друг изключително 
важен елемент на маркетинг стратегията на 
компанията е групата „Пънкари и поети“, със-
тояща се от известни атлети и посланици на 
бранда, които олицетворяват посланието им 
„Необикновената нишка“.

Лабораторията за иновации на Stance 
в централата им в Сан Клементе е дом на 
последно поколение плетачни машини на 
италианската компания Lonati и фокусира 
усилията си върху подобряване и тестване 
на различни видове материали; тяхната гъв-
кавост, влагоустойчивост и други функцио-
нални характеристики и експлоатационни 
качества в рамките на редица спортове  - от 
тичане до мотокрос.

„Чорапите са огромна част от мобилността 
и ежедневния комфорт“, споделя шефът на 
производството на Stance Тейлър Шупе. „От 
това зависи цялостното представяне на един 
атлет и затова за нас беше много важно да 
идентифицираме нуждите на потребителите. 
В самото начало купихме 2000 чифта чорапи 
и започнахме да ги носим на собствените си 

крака, по няколко различни чифта на ден, за 
да разберем кои материи ни допадат и кои 
не, и да знаем накъде да поемем“.

Без съмнение смелите решения в дизай-
на, печата и разнообразието от десени са 
сред основните фактори за успеха на чора-
пите Stance и за заслужено извоювания им 
статут на модни и лайфстайл аксесоари. 
Продуктите са налични във всички възмож-
ни цветове и  варират от стилни и деликатни 
отборни лога до геометрични  десени и аб-
страктно изкуство. 

Креативността обаче не би била достатъч-
на, ако не върви ръка за ръка с новите техно-
логии. Stance създават и патентоват специа-
лен производствен процес, наречен INprint, 
чрез който може да се прави сублимационен 
трансфер на изображенията директно вър-
ху преждата и позволява производството на 
чорапи с отлични репродукции на снимки. 
Така например компанията създава линия 
със снимки на NBA легенди, която бива под-
крепена от самите играчи и благодарение на 
която Stance наскоро сключва договор с NBA 
за официален доставчик на чорапи. 

„Създадохме специален 360-градусов 
процес на оцветяване, който ни позволява да 
проникваме много по-дълбоко в тъканите“, 
казва Шупе. „Благодарение на  този процес 
сега при разпъване ластичната вътрешност 
на чорапа вече не се вижда. Това е не само 
иновация в удобството, но и в естетичния 

Ìåíèäæúðñêèÿò 
åêèï íà Stance. 
Îò ëÿâî íà äÿñíî: 
Äæåô Êúðë, 
èçï. äèðåêòîð, 
Äæîí Óèëñúí, 
ïðåçèäåíò; 
Ðàéúí Êèíãìàí, 
ìàðêåòèíã 
äèðåêòîð; Òåéëúð 
Øóïå, ïðîäóêòîâ 
äèðåêòîð; Ààð`îí 
Õåíèíãñ, êðèåéòèâ 
äèðåêòîð
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вид на продуктите.“ Вече 6 години Stance оперира 
с изключителен фокус върху производството на чо-
рапи. Успешното налагане на бранда отваря нови 
възможности за разнообр азяване на асортимента. 
Преди две години компанията слага началото на 
производство на дамски чорапи, които за миналата 
година отчитат 160% увеличение и вече предста-
вляват 20% от общите продажби. По-късно тази 
година пък, за първи път от създаването си компа-
нията смята да стъпи на нов пазар, пускайки своя-
та първа линия мъжко, а по-късно и дамско бельо. 

През януари 2015 г. Stance започва да набира 
средства чрез инвестиционен рунд от типа Серия 
С, с идеята да отвори 6 нови локации за бельо в 
следващите 12 месеца. По думите на Кърл нито 
един от магазините няма да си прилича с остана-
лите. Stance ще ги използва като минилаборато-
рии за проучване на нагласите и ще ги променя в 
съответствие с тях. 

Понастоящем пазарната оценка на Stance дос-
тига 86 млн. долара, които компанията успява да 
привлече в 4 кръга. Стойността на първоначалния 
кръг никога не бива разкрита, при втория  през 
2011 г. компанията набира $6 млн., а при третия 

през 2014 г. - $30 млн от рискови капиталови фон-
дове и звезди като актьора Уил Смит, музикант Jay 
Z, професионалния скейтбордист Роб Диърдек и 
технологични босове като собственика на Domo 
Inc., Джош Джеймс. 

Според Джеф Кърл последните $50 млн. пред-
ставляват по-малко от 20% от стойността на компа-
нията, но отказва да даде точни цифри. По думите 
му Stance въобще няма нужда от тези пари. Реша-
ва да организира последния кръг просто заради 
големия инвеститорски интерес към компанията.

Макар тенденцията в последните години да е 
частни инвеститори и рискови капиталисти да на-
ливат финанси в стартиращи онлайн платформи 
за бельо, Stance отново ще заложи на търговия-
та в реални магазини. „Ние не сме технологична 
компания“, аргументира решението Кърл, „Ние сме 
бранд“.

И не просто бранд, а бранд, който успява да вдъ-
хне живот на един дълго пренебрегван и приеман 
за даденост продукт и да го превърне не само в 
моден и лайфстайл аксесоар, но също в изкуство и 
начин на себеизразяване за онези, които се осме-

ляват да бъдат различни. Залагайки на пече-
лившата комбинация от смела креативност и 
технически иновации, днес Stance присъства 
в 40 страни по целия свят и се радва на под-
крепата на множество спортисти, изпълни-
тели и артисти като Риана (която преди дни 
подписа 3-годишен договор с компанията и 
ще прави линия чорапи, която се очаква през 
есента), Ники Лейн, Бамби, Андрю Рейнълдс, 
Клей Томпсън и много други.   

12
5

М
АР

КА
ТА



12
6

ВЪ
ЗХ

ОД Ако се разходите из улиците на Монреал в ранни-
те часове на деня, няма начин да не срещнете 
поне няколко човека, които да борят махмурлу-
ка след тежка нощ, похапвайки вкусен, мазничък 
„путин“. Канадската класика, която за разлика от 

руския си съименник, носи своето ударение на последната 
сричка, представлява кулинарно триединство на  хрупкави 
пържени картофки, кашкавалена извара и грейви сос. Kар-
тофеното изкушение e толкова популярно в страната, че 
се предлага дори в местните ресторанти на международни 
вериги като „МакДоналдс“, KFC и „Бъргър Кинг“.

Според една от версиите за произхода на ястието, пър-
вият „путин“ се появява през 1957 г. във фермерското 
градче Уоруик, Квебек. Един от редовните клиенти на 
местния ресторант „Le Lutin qui rit“ („Смеещият се елф“) 
помолил собственика Фернан Лашонс да сложи малко 
кашкавалена извара върху порция пържени карто-
фи и да ги постави в хартиена кесийка за из път. 
Картофките и изварата никога преди това не били 
попадали в такава комбинация и затова, поглеж-

дайки в кесията, Лашонс възкликнал: „Това е бъркоч“, 
използвайки квебешката жаргонна дума „poutine“, която 

на канадски френски означава „бъркотия“. 

Третата съставка - грейви сосът – се появява няколко 
години по-късно - през 1964 г., когато друг квебекчанин – 
Жан-Пол Роa, собственик на ресторант „Le Roy Jucep“, за-
белязва, че някои от клиентите му си поръчват гарнитура 
от кашкавалена извара към един от неговите специалитети 
– пържени картофки с грейви сос. Не минало много време 
и Роа започнал да предлага трите съставки в едно глезещо 
небцето ястие, което нарекъл „путин“. По неговите думи, 
името се ражда от сливането на френската дума за пудинг 

ÃËÎÁÀËÍÀÒÀ 
ÅÊÑÏÀÍÇÈß ÍÀ 
„ПУТИН“

àâòîð: Ïðåñëàâà Ãåîðãèåâà

ÎÐÈÃÈÍÀËÍÈßÒ ÎÐÈÃÈÍÀËÍÈßÒ 
ÏÓÒÈÍ: ÊÀÐÒÎÔÊÈ, ÏÓÒÈÍ: ÊÀÐÒÎÔÊÈ, 
ÈÇÂÀÐÀ È ÃÐÅÉÂÈ ÑÎÑ ÈÇÂÀÐÀ È ÃÐÅÉÂÈ ÑÎÑ 

Ë
Î

ÃÎ
ÒÎ

 Í
À

 Ï
Ó

ÒÈ
Í

ÅÐ
È

ßÒ
À

 

12
6

ВЪ
ЗХ

ОД



12
7

ВЪ
ЗХ

ОД

ÍÀ ÔÐÅÍÑÊÈ 
ÅÇÈÊ 
ËÞÁÈÌÎÒÎ 
ÍÀ ÊÀÍÀÄÖÈÒÅ 
ÊÀÐÒÎÔÅÍÎ 
ÈÇÊÓØÅÍÈÅ 
ÑÅ ÈÇÏÈÑÂÀ È 
ÇÂÓ×È ÒÎ×ÍÎ 
ÊÀÒÎ ÈÌÅÒÎ 
ÍÀ ÐÓÑÊÈß 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ - 
“POUTINE”, È 
ÑËÓ×ÀÉÍÎ ÈËÈ 
ÍÅ, ÎÇÍÀ×ÀÂÀ 
“ÁÚÐÊÎÒÈß”

и прякора на главния му готвач - „Ti-Pout“. 
Скоро след това той патентова „путин“ и 
се счита за създател на ястието, въпре-
ки че тройната конфигурация присъства 
в менюто на „Смеещият се елф“ още от 
1957 г. 

И макар спорът между двете фами-
лии да продължава до днес, за своето 
половинвековно съществуване „путин“ 
се превръща в любимо ястие на няколко 
поколения канадци, а вече и американци. 
Всъщност днес „путин“ се готви за своята 
световна премиера и планира глобална 
инвазия, благодарение на един харизма-
тичен канадски предприемач. Маркетинг 
ветеранът Райън Смолкин открива първия 
си ресторант „Smoke’s Poutinerie“ („Пути-
нерията на Смоук“) в Торонто през 2008 г. 
Франчайз веригата вече има над 100 ло-
кации в Канада, а от миналата година и 
няколко в САЩ и е единствена по рода си 
в света, предлагаща ексклузивно и само 
„путин“. 

Смолкин си поставя за цел да надгради 
оригиналната рецепта, превръщайки кар-
тофеното блюдо от гарнитура в пълноцен-
но ястие и да го въоръжи с такова разноо-
бразие от вкусове и аромати, че „путин“ да 
завладее света. Днес в менюто присъст-
ват над 30 вида „путин“ - с пилешко, свин-
ско, телешко, всякакви видове зеленчуци, 
карамелизирани лучени кръгчета, сотира-

ни гъбки, фили чийзстек, десетки видове 
топинги и всичко, което бихте или не би-
хте могли да си представите върху порция 
хрупкави пресни картофки. 

Успехът на бизнеса, подобно на ори-
гиналния „путин“, съдържа три основни 
съставки – качествена храна, креативен 
маркетинг и непоколебима амбиция. 

Ñàìî ïúðâîêëàñíè 
ïðîäóêòè 

При Смоук „путин“ се приготвя само от 
пресни, първокачествени картофи, които 
компанията отглежда в свои собствени 
полета. Картофите се белят и режат на 
ръка и се обработват бързо и внимател-
но. Отцеждат се от мазнината и точно 
преди върху тях да се поставят желаните 
топинги, се овкусяват със специалната 
комбинирана подправка на путинерията.  
Основният грейви сос също се приготвя 
по собствена тайна рецепта, а богатство-
то на вкусове се допълва от множество 
допълнителни, домашно приготвени сосо-
ве. Кашкавалената извара се произвежда 
специално за путинерията от кравеферми 
в източен Квебек, известен с качествените 
си млечни продукти.
Ðàâíè ïîðöèè 
ñòðàñò è çàáàâëåíèå

Макар таргет клиентите на първите 

ÐÀÉÚÍ ÑÌÎËÊÈÍ
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путинерии да са 20-ина годишни младежи, предимно сту-
денти, търсещи вкусна, питателна храна след запивки в 
нощните клубове, Смоук бързо успява да превърне пути-
нериите си в мода, която прелъстява, пристрастява и при-
влича хора от всякакви възрасти с различен социален и 
културен бекграунд. 

В началото, когато средства за маркетинг липсват, ком-
панията акцентира на активна комуникация в социалните 
мрежи и на участие в различни събития, като по-късно за-
почват да организират собствени такива. „Световното пър-
венство по ядене на путин“ създават, когато имат само два 
ресторанта, а понастоящем ежегодното събитие събира 
топ „ядачи“ от целия свят и над 15 000 посетители. Вся-
ка година компанията прави и ежегоден „Тур за ядене на 
путин“ в 21 града в Канада, който се осъществява с „кари-
ран“ RV кемпер и включва кулинарни състезания и борба в 
грейви сос. 

Провеждат и множество съревнования с щедри награ-
ди като кетъринг и организация на парти за 100 приятели 
или безплатни путини за цяла година. „Ние не разчитаме на 
10-милионни рекламни кампании“, казва Смолкин. „Вместо 
това притежаваме нашите събития. Сами градим бранда 
си, който е не само концепция, а едно цялостно преживя-
ване“. 

Най-интересната част от бранда е самият Смоук, чийто 
лик стои върху черно-червено каре в логото на путинерия-
та. Никой не знае дали той наистина съществува, но Райън 
твърди, че Смоук е не само реален човек, но и главният 
двигател на бизнеса. 

Според легендите, които се носят около загърнатата в 
мистерия личност на Смоук, той е кулинарен гений, който 
живее като отшелник в хижа някъде в горите на север и 
непрекъснато измисля нови апетитни комбинации. Обсе-
бен от лайфстайла на 80-те години, той обича да играе на 
Атари, има колекции от играчки, гледа  филми от архива си 
с видео касети и общува със служителите на компанията 
ежедневно посредством факс. „Смоук е човек, който хем 
искате, хем не искате да бъдете. Той е щедър и добър чо-
век, но е останал заклещен някъде в 80-те години“, казва 
Смолкин и с това обяснява винтидж имиджа на путинерия-
та. От логото и рекламите, през дизайна на ресторантите, 
до музиката, която звучи в тях – всичко е в стил „80-те“. 
Ñìåëè àìáèöèè

40-годишният предприемач споделя, че трите най-важни 
урока, които е научил за бизнеса, са: да работиш много, да 
имаш здрав разум и да се обграждаш с правилните хора. 
Путин-империята му отскоро има още две разклонения - 
Буриторията на Смоук и Вайнерията на Смоук, които пред-
лагат съответно буритос и хотдог и също обещават да се 
превърнат в успешен франчайз. До 2020 г. Смолкин плани-
ра да открие 1300 ресторанта в цял свят, сред които 250 в 
Канада, 800 в САЩ и 150 в Западна Европа, Австралия и 
Близкия изток. 

Казват, че в днешни дни вече всичко е измислено, че 
многото пари са в новите технологии или че за да изградиш 
бизнес империя, трябва да имаш чисто нова, супер идея. 
Райън Смолкин обаче доказва, че с немалка доза мечти и 
вдъхновение всичко старо може да бъде „овкусено“ като 
модерна, съвършено нова страст за сетивата.   

ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ ÎÒ ÂÅÐÈÃÀÒÀ  

ÂÅÐÈÃÀÒÀ ÏÐÅÄËÀÃÀ ÍÀÄ 30 ÂÈÄÀ ÏÓÒÈÍ 

ÈÍÒÅÐÈÎÐÚÒ
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ÊÎÉ ÎÒ ÏÐÀÄÅÄÈÒÅ ÍÈ 
ÁÈ ÏÎÂßÐÂÀË, ×Å ÏÐÅÇ 
2015 Ã. ÙÅ ÏÈÅÌ Â ÁÀÐ 
ÊÎÊÒÅÉËÈ Ñ ÐÀÊÈß

УРБАНИСТИЧНИЯТ УРБАНИСТИЧНИЯТ 
ПЪТ НА ПЪТ НА 
РАКИЯТАРАКИЯТА

Едва ли и най-обиграният бар-
ман би предсказал, че ще 
дойде време, когато ракията 
ще стане част от динамичния 
и модерен живот на младия 

българин. Но тази традиционна наша 
напитка, която е част от идентичността 
на българина и носи в себе си далечни 
корени и много история, разчупи стере-
отипа. 

Днес ракията е фрагмент от нашия 
лайфстайл, а той се променя все по-
вече, което я прави адаптивно питие. 
Новото поколение я предпочита без со-
лидни мезета. Харесват я поднесена в 
нестандартното заведение с непретен-
циозен интериор – на дървени маси, по 
кецове, с модерни очила, брада и мус-
таци, със спортна шапка с козирка и не-
брежно завързан шал на врата. Тя вече 
може да бъде на масата на шумна мла-
дежка компания в заведение, да бъде 
в чист вид, или в смела комбинация в 
коктейл на някой столичен тренди бар. 
Барманите у нас работят смело с това 
традиционно питие, като при избора на 
съставки за завъртяни питиета с ракия 
добавят и фреш лимон, портокалов 
сок, интересен ром, сладникав ликьор, 
карамелизирана захар, затоплен мед, 
гарнират я със захарен памук, декори-
рат я с мурсалски чай, мащерка, бабин 
зъб и какво ли още не. 

Да, явно ракията вече е в града, 
навлиза смело в живота на младия 
човек и е на път да преобърне стере-
отипите сред това наречено urban по-
коление, което ние бихме определили 

на възраст около и над 30-те години. 
Социолози ще обяснят явлението като 
модерен прочит на една традиция. 
Тенденцията новото поколение да се 
завръща към корените си не е ново, 
нито неочаквано. Все по-модерни ста-
ват домашните, био и екопродукти, 
които напомнят за вкуса от детството 
ни и ни връщат назад към бабината 
къща. Но за пътя на ракията, веднъж 
от селото до града и втори път - от ма-
сата вкъщи до заведението, заслуга 
имат до голяма степен и самите й про-
изводители. Както преди години наре-
чената от хората „Ракията на народа“ 
първо се осмели да излезе извън пре-
делите на своя регион (град Пещера) и 
да се наложи като национален лидер, 
така същата марка по-късно предприе 
смелата крачка да заговори и на жени-
те, чрез своите реклами и послания, и 
преобърна бързо закостенялото въз-
приятие, че ракията е питие само за 
мъже. Днес същата тази марка смело 
започва да говори на все по-младежки 
език и се чудим какъв ли би бил ubran 
прочитът на познатия на всички ни 
слоган „Мека топлина“?  

Може би той ще се зароди именно 
в модерните заведения Ракета Ракия 
Бар и Спутник в София, чиято запазена 
марка и шанс за открояване сред мно-
жеството конкуренти е именно възпри-
ятието, че „традициите са модерни“. 

Предлагаме рецептите на два 
техни нестандартни коктейла, в 
чиито вкусови качества можете да 
се уверите.   

ÐÀÊÈß ÑÀÓÚÐ:
Ïåùåðñêà ãðîçäîâà ðàêèÿ 

Ôðåø ëèìîí
Àìàðî ñèðîï

Åòåðè÷íè ìàñëà 
îò ãðåéïôðóò

ÑÈÌÅÎÍ:
Ïåùåðñêà ãðîçäîâà ðàêèÿ 

Ñëàäúê âåðìóò
Áåíåäèêòèí

Ôðåø ëèìîí
Êèìèîí
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ÈÇÍÅÍÀÄÂÀÙÎ ÇÀ 
ÌÍÎÇÈÍÀ ÒÎÂÀ Å 
ÐÓÌÚÍÑÊÀÒÀ ÒÅÍÈÑ 
ËÅÃÅÍÄÀ ÉÎÍ ÖÈÐßÊ

Ако трябва да отгатнете кой е най-богатият спортист 
на света, вероятно сред първите ви предположе-
ния ще е някоя американска спортна легенда от 
ранга на Майкъл Джордан. Наскоро състоянието 
на  Въздушния бе оценено на над милиард долара. 

Но предположението е далеч от истината – както географски, 
така и като сума. За много хора името на спортиста, който 
е номер 1 по богатство, може и да е не само непопулярно, 
но напълно неизвестно. Той е тенис звезда от 70-те и 80-те 
години на миналия век и е от... Румъния. Става дума за Йон 
Циряк. А състоянието му се оценява на над 2 млрд. долара.

Èñòîðèÿòà
Циряк е роден на 9 май 1939 г. в Брашов, Трансилвания. 

Затова и когато се превръща в страшилище за съперниците 
си на корта, му лепват прозвището Граф Дракула. 

Но преди да се захване с тенис, Циряк е състезател на 
националния отбор по хокей на Румъния. Дори участва през 
1964 г. на Зимните олимпийски игри в Австрия.

Малко след завръщането си от там решава да се захва-
не професионално с тенис. По това време румънската те-

нис звезда Илие Настасе започва възхода си в ранглистите 
и двамата заедно формират страхотен тандем на двойки. 
Насти и Граф Дракула завършват втори в един от първите 
големи турнири, в които участват – „Ролан Гарос“ през 1966 г. 
Успяват да спечелят титлата в Париж през 1970 г.

Като играч на двойки Йон Циряк печели 294 мача и 22 
титли. На сингъл има 167 спечелени мача и няколко титли, 
но нито една от Големия шлем. Достига няколко финала за 
Купа Дейвис и печели титлата на сингъл и двойки на Светов-
ните летни игри през 1965 г. в Букурещ. Оттегля се през 1980 
г., но веднага започва да работи като треньор и мениджър 
на Илие Настасе. После тренира и други големи тенис звез-
ди като Мери Джо Фернадес, Гилермо Виляс, Марат Сафин, 
Щефи Граф и Горан Иванишевич. Между 1985 и 1994 г. Йон 
персонално ръководи кариерата на Борис Бекер, който през 
това време (1991 г.) е номер 1 в ранглистата.

Áèçíåñ êàðèåðà
ñëåä òåíèñà

Докато менажира Бекер, Циряк живее в Германия. Това 
е в началото на 90-те, след промените и падането на социа-

ÍÀÉ-ÁÎÃÀÒÈßÒ ÍÀÉ-ÁÎÃÀÒÈßÒ 
ÑÏÎÐÒÈÑÒÑÏÎÐÒÈÑÒ

Част от личната колекция автомобили на Циряк
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листическите режими в Източния блок, след про-
мените в Румъния и разстрела на лидера Николае 
Чаушеску. 

Като известен източноевропеец, по това време 
Циряк има всичко необходимо, за да навлезе в дъл-
боките води на бизнеса – пари, слава, опит, връзки 
и издръжливост, за да кове желязото, докато е го-
рещо. Затова е наясно, че промените ще доведат 
в бившите комунистически страни като родната му 
Румъния ерата на капитализма. И с безпогрешния 
си нюх се насочва към един от най-печелившите 
сектори – финансовия. През 1990 г. той  основава 
Banca Țiriac (да, кръщава я на себе си) – първата 
частна банка в посткомунистическа Румъния. После 

навлиза и в други сектори - продажбите на дребно 
и дилърството на автомобили, прави авиокомпания 
и застрахователно дружество. Притежава също и 
немалък портфейл от жилищни и търговски имоти.

Днес компаниите му включват Tiriac Holdings, 
TiriacAIR, HVB Tiriac Bank, Allianz-Tiriac Asigurari 
Romania, TiriacAuto, Tiriac Leasing и Tir Travel. 

Едно от най-успешните му имотни начинания 
е Stejarii Country Club в Северен Букурещ. Освен 
кънтри клуб, това е и жилищен комплекс и музей 
(Galeria Tiriac Collection), който подслонява над 100 
луксозни коли от личната колекция на бизнесмена.

През 1990 г. Йон Циряк основава Madrid Open. 

През годините той се разраства и става един от най-
значимите турнири в света на тениса. Румънецът 
притежава правата за турнира и го финансира лич-
но, като намерението му е да го издигне до ранга на 
състезанията от Големия шлем.

Бившата тенис звезда също е и квалифициран 
професионален самолетен пилот. През 2013 г. е 
приет в Международната Зала на славата на тени-
са. 

През годините Banca Ţiriac преминава през ня-
колко сливания, като днес носи името UniCredit 
Ţiriac Bank и е една от най-големите финансови 
институции в Румъния. Тенисистът все още при-

тежава 45% от акциите в банката. Като професи-
онален атлет Циряк вероятно е спечелил няколко 
милиона долара, но както вече стана ясно, пари-
те му не идват от спорта, а от бизнес начинания. 
Само 2 г. след падането на Берлинската стена Ци-
ряк вече притежава 100 млн. долара. До 2000 г. те 
са се превърнали в 500 млн. долара, а през 2007 г. 
сп. „Форбс“ оценява богатството му на 1 милиард 
долара.

Днес се смята, че активите му са над 2 милиар-
да долара. Той е първият румънски милиардер и 
най-богатият спортист на света. Единствено Циряк 
и Джордан са преминали границата от 1 милиард 
долара лично богаство.   

С Борис 
Бекер на 
тенис мач
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„Завръщането“ е история на отмъ-
щението, а авторът ѝ Майкъл Пунке 
се е вдъхновил от реални събития 
от края на XIX век. Съвсем скоро ще 
видим и самия Леонардо ди Каприо 
в ролята на американския трапер Хю 
Глас, който е брутално нападнат от 
мечка гризли и впоследствие изо-
ставен от другарите си и заровен в 
плитък гроб.   

„Кървави разкази” на Александър 
Чакъров са игра на руска рулетка без 
празно място в барабана, като в револ-
вера на съдбата са заредени разкази-
патрони с  опустошителна сила. Всяка 
една история е в състояние брутално 
да ви разкъса, разпилее и после сбере 
на безформена купчинка за кървав по-
мен с ракия и барут.   

Автобиографията на румънския пре-
зидент Клаус Йоханис ще ви отговори 
на доста въпроси - Кои са стъпките, 
които джентълменът на румънската 
политика извървя, за да стигне дотук? 
Какъв е ключът за неговия успех? Каква 
е посоката, в която ще поеме?   

Изострената чувствителност на 
Жорж Перек постепенно, някак между 
другото и някак на шега, ни разкрива 
редица истини за обществото и осо-
бено за характера на отношенията, 
пораждани от зависимостта спрямо 
материалното.   

ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ ÎÒ СИЕЛА
Çàâðúùàíåòî

Ñòúïêà 
ïî ñòúïêà

Автор  
Майкъл Пунке

Цена - 
14.99 лева

Автор  
Клаус Йоханис

Цена - 
12 лева

Êúðâàâè ðàçêàçè

Æèâîòúò. Íà÷èí 
íà óïîòðåáà

Автор  
Александър Чакъров

Цена - 
10 лева

Автор  
Жорж Перек

Цена - 
19 лева
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13-ÃÎÄÈØÍÈßÒ ÌÎ ÁÐÈÄÆÈÑ 
ÓÏÐÀÂËßÂÀ ÑÂÎß ÌÎÄÍÀ 
ÊÎÌÏÀÍÈß È ÑÅ ÐÀÄÂÀ ÍÀ 
ÍÀÐÀÑÒÂÀÙÀ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒ

НЕВРЪСТНИЯТ

КРАЛ НА
ПАПИЙОНКИТЕ
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Тези, които все още не са чували за младия 
предприемач и изпълнителен директор Мо-
зая (Мо) Бриджис, да не се тревожат. Той 
тепърва ще става все по-известен. Макар и 
на 13 години, малкият Мо е вече звезда в 

САЩ, а и по света. Създава компанията си Mo's Bow 
Ties (Папийонките на Мо) когато е едва 9-годишен, 
през 2011 г., в родния Мемфис, Тенеси. Вече си е 
спечелил името на малък фешън гуру и има планове 
да изгради значима модна империя, ако не съвсем 
скоро, то в недалечно бъдеще.

Наставляван от един от инвеститорите  в телеви-
зионното риалити за бизнес идеи Shark Tank  Дей-
мънд Джон, този малък бизнесмен вече се е появя-
вал в едни от най-популярните телевизионни шоу 
програми в САЩ и дори е ходил на Mercedes-Benz 
Fashion Week в Ню Йорк, за да представи своето 
бизнес начинание. А усилията му го отвеждат дори 
до престижната модна верига Neiman Marcus, която 
продава неговите продукти.

Ñåìååí áèçíåñ

За щастие, изглежда младият предприемач не 

позволява известността и постиженията да му зама-
ят главата. За това се грижи и неговото семейство, 
на първо място майка му Трамика Морис, която се 
шегува, че той може и да е шеф на компанията, но тя 
е негов шеф. Стартът на бизнеса е подпомогнат и от 
бабата на Мо, пенсионирана шивачка, която е научи-
ла внука си да шие още от съвсем малък.

Öèôðèòå

4 години след старта на компанията, младият гуру 
вече може да се похвали с отлични постижения. Още 
преди да е станал част от екипа на Shark Tank, Мо 
е продал 2000 папийонки, направени ръчно с помо-
щта на баба му. Приходите на фирмата възлизат на 
55 000 долара още преди телевизионната му изява. 
След участието в тв шоуто, по съвет на ментора 
Деймънд Джон, компанията на Мо се включва и във 
филантропски проекти за подпомагане на младежи в 
неравностойно положение. 

Компанията на Мо сега има едва 7 служители, 
включително бабата, и  може да се похвали с 200 000 
долара приходи. Мечтата на малкия Мозая е да има 
своя модна линия облекла, когато е 20-годишен.   

àâòîð: Íèÿ Èëèåâà

Мо с ментора си Деймънд Джон
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Ïðîïèëÿíîòî 
íàñëåäñòâî íà 
ВАНДЕРБИЛТ

ÏÐÎ×ÓÒÀÒÀ 
ÔÀÌÈËÈß 
ÍÀÒÐÓÏÂÀ 
ÍÅÑÌÅÒÍÎ 
ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ È 
ÃÎ ÃÓÁÈ ÄÎ 
ÏÎÑËÅÄÍÈß 
ÖÅÍÒ

Ч есто в живота се случва с 
неудачни решения, разто-
чителство или просто от 
глупост разглезени наслед-
ници на богати фамилии 

да пропиляват с лекота трупаното от 
поколения състояние. Не по-различна 
е и историята на една от най-именити-
те фамилии в Америка – Вандербилт. 
Само за няколко десетилетия тяхно-
то несметно богатство се стопява до 
състоянието на едно средно заможно 
семейство.

Историята на капитала започва 
с Корнелиус Вандербилт, роден на 

Стейтън Айлънд през 1794 г. Още 
11-годишен той напуска училище, за 
да започне работа в корабната ин-
дустрия. През 1810 г. взема назаем 
от майка си 100 долара, с които стар-
тира своя пътническа линия. Корне-
лиус, известен още като „Комодор“, 
е по всяко мнение амбициозен, груб 
и често неприятен човек, но и много 
успешен предприемач. В следващите 
10 години неговият бизнес нараства 
от един кораб до цяла флота, която 
заплашва лидерската позиция на то-
гавашния номер 1 в бранша – Робърт 
Фултън (патентовал парахода). Дълги 
години той има монопола върху тър-

Èìåíèåòî 
Áèëòìîð

àâòîð: Íèÿ Èëèåâà
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говските превози между Ню Йорк и Ню Джърси, а Кор-
нелиус застрашава неговата доминираща позиция, като 
завежда съдебно дело. И го печели. Неговият случай 
поставя началото на междущатското търговско законода-
телство (Interstate Commerce law).

От тук бизнесът на Вандербилт се разраства и в па-
раходството, а след това и в железопътната индустрия. 
Когато забогатява, той премества семейството си от 
Стейтън Айлънд в нова къща на площад „Вашингтон“. 
Железопътната империя на Корнелиус New York Central 
расте с огромни темпове, не и без помощта на монопол-
ни похвати. Вандербилт контролира и линията покрай 
река Хъдзън. Чрез стратегически покупки той придобива 
и линиите Lake Shore и Michigan Southern Railway, както 
и Canada Southern Railroad. Предприемачът затвърждава 
мощта си, като оглавява създаването на Grand Central 
Station (Централна гара), която служи за финална спирка 
за всички негови влакове в Ню Йорк. До средата на XIX 
век линиите на компания New York Central се простират 
по цялото крайбрежие. Неслучайно съвременниците му 
го наричат „Железопътният крал“ (Railroad King).

Когато Корнелиус умира през 1877 г., състоянието му 
се изчислява на 100 млн. долара, което тогава са пове-
че пари, отколкото има американската хазна. Изгладено 
с инфлацията, богатството му достига 185 млрд. долара 
днешни пари. Това го прави третият най-богат америка-
нец на всички времена и 10-ят най-богат човек в истори-
ята изобщо.

Корнелиус имал 13 деца, но открито показвал разоча-
рованието си от всяко едно от тях. Усещал, че те няма да 
допринесат за увеличаването на фамилното състояние. 
Въпреки това синът му Уилям (Били) доказва, че има ка-
чествата на бизнесмен и застава начело на фамилния 
бизнес с железопътни превози.

След смъртта на Корнелуис, той оставя 95% от състоя-
нието си на Уилям и неговите 4-ма синове. Останалите 5 
милиона долара са разделени между деветте дъщери на 
Корнелиус и единствения друг оцелял син. Съпругата му 
получава 500 000 долара, къщата и шепа акции от желе-
зопътната компания.

Верен на очакванията на баща си, Уилям увеличава със-
тоянието на Вандербилт и разгръща фамилната империя, 
и то значително. Семейството контролира 87% от New York 
Central Railroad, а Уилям удвоява богатството до 200 млн. 
долара. Той строи първото грандиозно имение Вандербилт 
на Пето авеню, но умира точно 8 години след баща си.

Êîðíåëóèñ 
Âàíäåðáèëò

Óèëÿì 
Âàíäåðáèëò

Êîðíåëèóñ 
Âàíäåðáèëò II, 

ðèñóíêà íà 
Äæîí Ñèíãúð 

Ñàðäæúíò
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По негова воля семейното богатство е разделено между двама от сино-
вете му – Корнелиус Вандербилт II и Уилям Кисам Вандербилт. Тъй като 
двамата управляват семейния жп бизнес по отделно, нито един от тях не 
е ентусиазиран от работата си. Корнелиус Втори умира през 1899 г., а 
Уилям Кисам решава да се оттегли скоро след като е поел кормилото, за 
да се отдаде на хобитата си – яхтинг и отглеждане на чистокръвни коне за 
разплод и надбягвания. Той е и щедър дарител, като подкрепя различни 
каузи. Дарява 1 милион долара за програмата на Ню Йорк 
за жилищно настаняване, подкрепя институции като уни-
верситета „Колумбия“, YMCA и университета „Вандербилт“ 
в Тенеси. Последният е създаден с дарение от стария Кор-
нелиус от 1 милион долара, което и до ден днешен си оста-
ва най-щедрото еднократно дарение в историята.

Когато Уилям Кисам умира, състоянието на фамилията 
се е стопило наполовина от това, което баща му е оставил. 
С всяко следващо поколение богатството се поделя измеж-
ду все повече и повече деца, внуци, братовчеди, които под-
държат висок стандарт на живот.

Следващото поколение се оказва още по-неспособно да 
управлява голямото богатство на стария Корнелиус. В тези 
години железопътните превози са в криза, докато вкусове-
те на членовете на фамилията остават все така разточи-
телни. Така Вандербилт се оказват по хлъзгав наклон.

Фамилията е известна и с множеството си грандиозни 
недвижими имоти. Някои от тях са запазени до днес като 
архитектурни паметници и културно наследство. Един от 
синовете на Корнелиус, Джордж Вандербилт, построява 
имението Билтмор в Ашвил, Северна Каролина. То е най-
голямата частна резиденция в САЩ.

Четвъртото поколение от клана се отдава на разточител-
ни партита, покупка на скъпо изкуство, построяват 10 имота 
на Пето авеню и пропиляват каквото е останало от фамил-
ното богатство. След като нито един член на фамилията не 
работи, за да увеличи или поне да поддържа състоянието 
им, те бързо се превръщат от едни от най-богатите хора в  
света в средно заможно семейство.

Корнелиус и Уилям почти 70 години изграждат фамилно-
то състояние, за да го превърнат в едно от най-големите на 
света. В един момент New York Central е втората най-голя-
ма жп компания в САЩ. Но след още няколко десетилетия 
всичко потъва.

До 1947 г. всички имения на Вандербилт са затрити. Ве-
щите са продадени на аукциони, за да се покриват дълго-
вете на фамилията. New York Central обявява банкрут през 
1970 г. Семейният доверителен фонд се ползва, докато се 
стопи. През 1973 г. 120 членове на фамилията се събират 
на семейна среща. Нито един от тях не е дори милионер. 

Днес може би най-известните сред наследниците на 
Корнелиус са стожерът на CNN Андерсън Купър и майка 
му Глория Вандербилт – актриса и художник. Според Купър 
нито той, нито майка му са наследили дори цент от семейното „състояние“.

Само за 6 поколения стотици милиади долари са пропиляни, а днес 
името Вандербилт е не толкова символ на несметно богатство, колкото на 
залязло величие.   

Àðò äàìàòà 
Ãëîðèÿ 
Âàíäåðáèëò è 
ñèíúò é Àíäåðñúí 
Êóïúð - åäíè îò 
ïî-èçâåñòíèòå 
íàñëåäíèöè íà 
ôàìèëèÿòà â 
íàøè äíè



Тези златни правила се 
ползват до съвършен-
ство в елегантния и 
изискан ресторант 
„Леонардо“ в Банско. 

Това е ресторантът, който пред-
лага стил и вкус по италиански.

Средиземноморският стил на 
ресторанта, изпълнен в светли 
тонове, с удобни маси и столове, 
грабва посетителите.

„Леонардо“ е целогодишен 
ресторант, с капацитет 60 места, 
с изкушаващо вкусни,  домашно 
приготвени ястия по оригинал-
ни рецепти, които можете да 
опитате само тук. 

За качеството на ястията 
се грижи шеф Гани, който е 
завършил Кулинарния институт 
„International Academy of Italian 
Cuisine“ в Тоскана, Италия.

Кухнята на ресторанта 
включва най-доброто от итали-
анските специалитети. Стартира 
със завидно разнообразие от 
салати, минава през предястия, 
пасти, основни ястия и пици и 
завършва с невероятни десерти. 

Ако сте вече в „Леонардо“, 
задължително поръчайте флам-
бираната паста в пита от парми-
джано и пресните пасти, за да се 
убедите, че не е необходимо да 
ходите до Италия. 

Истинско забавление и въз-
можност да откраднете кулинар-
ните тайни дава „шоу кукингът“, 
където на живо пред гостите се 
приготвя всеки детайл от избра-
ното ястие. 

За най-малките има специ-
ално меню с напитки и ястия, 
съобразени със спецификата на 
детското хранене. Предлагат се 
уникални десерти, но изкуше-
нието е домашно приготвен 
сладолед, събрал всички цветове 
на дъгата.

За повече информация или 
резервации: тел.: 

0882 777 444, 
www.leonardobansko.com

 

Get Lucky
Ëåîíàðäî - íàé-äîáðèÿò èòàëèàíñêè 

ðåñòîðàíò â Áàíñêî

Италианската кухня е сред 
трите най-изискани кухни в 
света. Тайната на съвърше-
ния вкус на италианските 

ястия се заключава в няколко 
основни правила: ползване 
на продукти с най-високо 

качество, липсата на прекале-
но сложни и екстравагантни 

комбинации, внимателно 
и пестеливо ползване на 

подправки, което подчертава 
вкуса на основния продукт.
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средства на художника. Каквото и да рисува, 
цвят и форма са неговата азбука. В рисува-
нето, както и в писането, има минало, насто-
яще и бъдеще и всичко това може да бъде 

изразено, но не с думи, а с изображения. Картините са 
енергия, кодирана в цветове, твърди художничката Надя 
Станчева. За себе си казва, че е родена в Стара Загора. 
Занимавала се е с керамика, а от 2002 г. се е посветила 
изцяло на живописта. Правила е много изложби у нас и в 
чужбина, участвала е в общи експозиции, но предпочита 
картините й да говорят вместо нея. В последните години 
се е насочила към пейзаж и натюрморт. Това е най-близо 
до нейната същност и точно в това тя намира себе си. 
Рисуването за нея е всичко – удоволствие, работа, начин 
на изразяване. 

Øêîëà

В изобразителното изкуство нейни учители са от най-не-
умелия художник до световнопризнатия майстор: „Обикно-
вено лаикът е най-искрен. Той не се съобразява с прави-
ла и норми, а прави онова, което чувства, и така постига 
уникалност. Големите художници пък умеят да обобщят и 
творчеството им е като сентенция. Времето е показало, че 
те са значими, тъй като то притежава най-точната мярка за 
величие.“

Ñâîáîäà

За художника е важно да върви в своя път, да работи с 

ÊÀÐÒÈÍÈÒÅ ÑÀ ÅÍÅÐÃÈß, 
ÊÎÄÈÐÀÍÀ Â ÖÂÅÒÎÂÅ 
È ÔÎÐÌÈ, ÒÂÚÐÄÈ 
ÕÓÄÎÆÍÈ×ÊÀÒÀ 
ÍÀÄß ÑÒÀÍ×ÅÂÀ

ÀÇÁÓÊÀ ÍÀ 
ÆÈÂÎÏÈÑÒÀ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Романтичен пейзаж
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чисто сърце, но и с усърдие, без да омаловажава 
своята чувственост. В желанието да открива нови 
хоризонти, може да излезе от пътя и да загуби 
посоката. Големите майстори са големи, защото 
откриват „магистрали“, намират нови формули, 
без да губят ориентир, вярва Надя Станчева. Сега 
новите технологии и големите технически възмож-
ности дават възможност за повече експерименти, 
тъй като има нови материали и различни изразни 
средства. Това му е хубаво на днешното ни съв-
ремие, че няма канон, казва художничката. Ней-
ната формула е „Бързай бавно“ - без излишно да 
ускоряваш крачката, нито пък да губиш темпото. 
Светът е шарен, в живота на човек има от всичко 
и в свободата на избора всеки изгражда себе си.

Ïàçàð

Рекламата продава много, но от информира-
ността зависи кой какво ще купи. То е същото като 

с рекламата на много скъпи и на много евтини сто-
ки. Всеки избира онова, което може да си позволи. 
Когато обаче можеш да купиш и най-скъпото, идва 
въпросът какво предпочиташ и защо точно него. 
Картината не бива да се избира само по цената, 
напомня Надя Станчева. Според нея пазарът на 
изкуство в България е като в цял свят, правилата 
са едни и същи. Създаваш ли стойностни работи, 
няма начин да останеш незабелязан. Художникът 
трябва да е непрестанно търсеща личност, а не да 
е в плен на продажбите. 

Изложбата живопис на Надя Станчева 
може да бъде видяна и през януари в столич-
ната галерия „Пагане“.   

Ôîòî 
Ñòîÿí Éîòîâ

Летни цветяОт нашия прозорец

Пейзаж

Лодки на брега
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ÎÐÈÅÍÒÀËÑÊÈßÒ 
ÏÐÈÂÊÓÑ ÍÀ 
ÌÎÄÅÐÍÈß 
КУАЛА ЛУМПУР
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ÑÒÎËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÌÀËÀÉÇÈß 
Å ÌËÀÄ ÃÐÀÄ, ÑÚ×ÅÒÀË 
ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÅ ÍÀ ÍßÊÎËÊÎ 
ÄÐÅÂÍÈ ÊÓËÒÓÐÈ 
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Най-големият град и столица на Ма-
лайзия Куала Лумпур е основан 
през 1857 г. на мястото, където се 
сливат реките Гомбак и Кланг. Пър-
вите заселници по тези земи са 

китайци - търсачи на калай, които по-късно 
основават мини за калай в долината Кланг 
и така започва развитието на търговията в 
този пограничен район. Водачите на китай-
ската общност, които управляват китайското 
селище, биват наричани от малайзийския 
вожд „капитани“. Собственикът на мината 
Лукут – Хиу Сиу – става първият капитан, 
но истинският разцвет на града започва при 
управлението на третия – Яп Ах Лой. Той съз-
дава първото училище и приют за бездомни, 
лицензира публичните домове, казината и 
баровете, въвежда закони, които поддържат 
ред и спокойствие в селището и прави така, 
че Куала Лумпур да се превърне в главен 
търговски център на щата Селангор. 

През 1874 г. султанът на Селангор Абдул 
Самад приема британски наместник, позво-
лявайки на британците да поемат управле-
нието на града, но запазвайки своето вър-
ховенство. През 1880 г. Куала Лумпур става 
столица на Селангор и новия дом на британ-
ската колониална администрация. През ран-
ните години на своето съществуване градът, 
построен главно от дърво и палмови клони, 
преживява няколко големи пожара и навод-
нения, а през 1881 г. бива изцяло опожарен. 
Тогавашният британски наместник Франк 
Суетанъм издава заповед Куала Лумпур да 
бъде построен наново – с по-широки улици и 
изцяло тухлени сгради. Строителството про-
дължава 4 години и включва изграждане на 
железница между Кланг и Куала Лумпур, коя-
то значително улеснява достъпа до града и 
е катализатор на последвалото му динамич-
но развитие. Само за 6 години населението 
нараства близо 5 пъти – от 4500 на 20 000 
души. 

Когато малайските щати биват инкор-
порирани през 1896 г., Куала Лумпур става 
столица на Федералните малайски щати. 
Тъй като градът се разраства при липсата 
на централно планиране, уличките в ста-
рите части са тесни и гъсто населени, а 

архитектурата там е уникална смесица от 
колониален и китайски стил. От малко гра-
нично селище с площ 0,65 кв. км през 1895 
г., Куала Лумпур се разраства до 20 кв. км 
през 1903 г., 93 кв. км през 1948 г. и достига 
243 кв. км през 1974 г. 

През 1957 г. Малайзия извоюва своята 
независимост от Великобритания и първият 
малайзийски флаг бива издигнат на площад 
„Мердека“. Куала Лумпур се отделя от щата 
Селангор и става самостоятелна админи-
стративна единица и столица на Федерация 
Малайзия. През 1972 г. получава официален 
статут на град. 

През 90-те години на XX в., по времето на 
азиатския икономически бум, Куала Лумпур 
разцъфтява, а средният годишен икономи-
чески растеж достига 10%. Построяват се 
множество небостъргачи и малкият колони-
ален град се превръща в един от най-мо-
дерните и динамично развиващи се градове 
в Югоизточна Азия. Задръстванията тук са 
ежедневие, въпреки немалкото 6-лентови 
магистрали. 

Макар някои от емблематичните исто-
рически паметници като сградата „Султан 
Абдул Самад“, гарата, централният пазар и 
други да са запазени, много от останалите 
сгради от периода преди независимостта са 
неподдържани или разрушени, за да освобо-
дят място за модерни нови постройки като 
молове и офис сгради. 

С около 1,6 милиона жители, днес Куала 
Лумпур е забързан и модерен град с красиво 
подредени небостъргачи, огромни магистра-
ли, впечатляваща колониална архитектура 
и много зеленина. Дом на някой от най-го-
лемите търговски центрове в Югоизточна 
Азия, приютили най-известните световни 
марки, както и на множество улични пазари, 
предлагащи единствени по рода си предме-
ти, градът е рай за любителите на шопинга. 
Въпреки интензивния трафик и съвременния 
си облик, столицата очарова със своята екзо-
тика и разнообразие от ресторанти, предла-
гащи специалитети за всеки вкус, предпочи-
тания и бюджет. 

àâòîð: Ïðåñëàâà Ãåîðãèåâà

ÕÐÀÌÚÒ “ØÐÈ ÌÀÕÀÌÀÐÈÀÌÀÍ”

ÊÓËÀÒÀ “ÌÅÍÀÐÀ”
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Една от емблемите на Куала Лумпур са ку-
лите близнаци „ПЕТРОНАС“, които до 2004 г. 
държат рекорда за най-висока сграда в света. 
Макар да отстъпват първенството си първона-
чално на Тайпе 101 в Тайван, а после на Бурж 
Халифа в Дубай, „Петронас“ продължават да са 
най-високите кули близнаци в света. С височина 
от  452 м и с 88 етажа всяка, двете сгради се съ-
единяват между 41-я и 42-я етаж (175 м над ни-
вото на улицата) от 58-метров двуетажен мост. 
Построяването им отнема 6 г., а използваните 
материали са специално изработен в Малайзия 
подсилен бетон и стъкло. 

Разположени в центъра на града, те са дом 
на централния офис на държавната петролна 
корпорация Petronas, на офисите на множество 
други международни компании като Accenture, 
Bloomberg, Boeing, IBM, Microsoft, Reuters, из-
ложбени, конферентни зали и художествена 
галерия.

Посетителите имат възможност да се качат 
до 86-ия етаж, където е разположена наблю-
дателница, както и да преминат по двуетажния 
мост, свързващ двете сгради, от който също се 
откриват великолепни панорамни гледки към 
всички части на града. 

КУЛАТА „МЕНАРА“ – петата по височина 
телекомуникационна кула в света, също дава 
възможност да видите Куала Лумпур отвисоко. 
Построена през 1994 г. в най-стария природен 
резерват в страната - Букит Нанас -  кулата е 
с височина 421 метра, а наблюдателницата й 
е разположена на 276 м., близо 100 метра над 
двуетажния мост на кулите „Петронас“.

На върха на кулата „Менара“ се намира и 
въртящият се ресторант „Atmosphere 360“. Ос-
вен вкусна храна, за час и половина ресторан-
тът ще ви предложи и пълна обиколка, осигуря-
ваща ви 360-градусова разходка над града със 
спиращи дъха гледки. В кулата се помещават 
също театър и амфитеатър, каскадни басейни, 

сувенирни магазини и ресторанти за бързо хра-
нене, които я правят задължителна спирка за 
всеки гост на града.  

Разположен в самото сърце на Куала Лум-
пур, Китайският квартал е район, който никога 
не спи. Изпъстрен с формите и цветовете на 
ориенталското наследство и история, кварталът 
е една от най-популярните туристически атрак-
ции в цяла Малайзия. Тук има неограничени 
възможности за изгоден шопинг – от китайски 
билки до имитация на маркови стоки. През но-
щта улица „Петалинг“ се превръща в оживен 
пазар, предлагащ всичко, което можете да поис-
кате на много ниски цени. Китайският квартал е 
също дом на множество бутици, занаятчийски и 
сувенирни магазинчета, художествени галерии, 
както и на редица богато декорирани будистки и 
даоистки храмове.

ХРАМЪТ „ШРИ МАХАМАРИАМАН“ е глав-
ният хиндуистки храм в Куала Лумпур. Разполо-
жен е удобно между два даоистки храма в края 
на Чайнатаун, а екстравагантният му дизайн 
включва испански и италиански гранитогрес, 
скъпоценни камъни и злато. 

„КУАН ТИ“ е даоистки храм на 121 години. 

ÇÀÁÅËÅÆÈÒÅËÍÎÑÒÈ

ÕÐÀÌÚÒ 
“ÒÅÀÍ ÕÎÓ”

ÑÃÐÀÄÀÒÀ 
“ÑÓËÒÀÍ 
ÀÁÄÓË 
ÑÀÌÀÄ”
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Лесно разпознаваемата сграда с яркооран-
жева фасада е посветена на даоисткия бог 
на войната и литературата Гуанди. Другият 
известен храм в китайския квартал е „Куан 
Ин“. Построен през 1880 г., той носи името 
на богинята на милосърдието, а със своята 
архитектура, микс от китайски и европейски 
бароков стил, е един от най-пъстрите хра-
мове в Куала Лумпур. 

11 км северно от града са ПЕЩЕРИТЕ 
БАТУ. 400-годишният варовиков хълм е 
дом на 3 основни и няколко по-малки пеще-
ри и включва 100-годишен хиндуистки храм. 
Пещерите Бату се считат за най-посещава-
ната атракция в Куала Лумпур и са сцена 
на хиндуисткия фестивал Тайпусам, който 
ежегодно привлича хиляди почитатели на 
цветния спектакъл на поклонниците. Мно-
жество статуи на божества са издигнати в 
основните пещери и в околността. 

„ТЕАН ХОУ“, открит през 1989 г., е един 
от най-внушителните храмове в страната, 
успешно комбинирал модерни архитектур-
ни техники и автентичен традиционен ди-
зайн. Сградата, изградена на 6 нива, заема 
площ от 6760 m² и включва будистки, да-
оистки и конфуциански елементи.

На изток от площад „Мердека“ се намира 
сградата „СУЛТАН АБДУЛ САМАД“ - една 
от запазените ранни постройки в мавритан-
ски стил. Построена през 1897 г. тя получа-
ва името на управляващия по онова време 

султан на Селангор. Първоначално тук се 
помещава секретариатът на британската 
колониална администрация, а по-късно Фе-
дералният, Апелативният и Върховният съд 
на Малайзия. Понастоящем сградата е дом 
на Министерството на информацията, кому-
никациите и културата. 

ВОДНИЯТ ПАРК „SUNWAY LAGOON“ 
е най-големият аквапарк в Малайзия. Из-
граден върху  323 749 кв. м, той включва 5 
различни тематични зони и предлага огро-
мно разнообразие от водни забавления – 
пързалки, изкуствена река, пясъчен плаж за 
сърфинг, басейн с вълни и пиратски кораб.

ЦЕНТРАЛНИЯТ ПАЗАР, разположен 
недалеч от улица „Петалинг“, е мястото, 
където местните артисти и занаятчии пред-
лагат своите произведения. Тук можете да 
откриете традиционни стоки като батик, ря-
зана бродерия, сувенири, скулптури и много 
други. 

В „Езерните градини“ на Куала Лум-
пур, разположени на 600 000 кв. м, се 
помещава най-големият покрит ПАРК ЗА 
ПТИЦИ в света, включващ над 3000 пред-
ставители на 200 различни видове птици. 
Тук се намират също парк с пеперуди, 
планетариум, музей на насекомите и гра-
дина с орхидеи. В близост до „Езерните 
градини“ ще откриете и Националния му-
зей, който има четири основни галерии, 
разположени на 4 етажа.   

ÌÅÑÒÍÀ ÊÓÕÍß 
È ÇÀÁÀÂËÅÍÈß 

РЕСТОРАНТИТЕ В КУ-
АЛА ЛУМПУР са повече от 
разнообразни и варират от 
улични сергии, предлагащи 
местни вкуснотии, заве-
дения за бързо хранене и 
старомодни кафетерии до 
модерни, изискани ресто-
ранти и ултра тузарски 
барове. 

РАЙОНЪТ ДЖАЛАН 
АЛОР, наричан културното 
сърце на местната кухня, 
представлява поредица от 
китайски ресторанти за 
морски специалитети. Раз-
нообразието от ястия тук 
е безкрайно – барбекю, ну-
дъли, десерти - признати 
за едни от най-вкусните и 
най-евтините в града. 

Освен местните делика-
теси, които са смесица от 
различни азиатски култу-
ри и традиции, ресторан-
тите в града предлагат 
автентична испанска, ав-
стралийска, френска, гръц-
ка и много други интерна-
ционални кухни. Нощният 
живот е пъстър и оживен 
като самия Куала Лумпур. 
Тук има безброй барове, 
пъбове и клубове, както 
и ефектни заведения на 
покривите на петзвездни-
те хотели, откъдето се 
откриват зашеметяващи 
гледки. 

Оживен и цветен, моде-
рен, но с вкус и мирис на 
загадъчен ориент, Куала 
Лумпур е задължителна 
дестинация за всеки пъте-
шественик.  

ÏÀÐÊÚÒ ÇÀ ÏÒÈÖÈ Â “ÅÇÅÐÍÈÒÅ ÃÐÀÄÈÍÈ”

ÔÅÑÒÈÂÀËÚÒ 
ÒÀÉÏÓÑÀÌ Â 
ÏÅÙÅÐÈÒÅ ÁÀÒÓ
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