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Този брой на „Икономика“ е специален. За първи път излизаме с двойна
корица – на български и на английски
език. Част от съдържанието на списанието също е на двата езика.
Поводът е медийното ни партньорство с Webit.Festival Europe (18-20
април) – едно от най-значимите събития в региона за предприемачество
и дигитални технологии. Стотици
предприемачи и мениджъри ще споделят с публиката в София визията
си за развитие на днешния забързан
свят на технологични революции и
глобализация и как да правим успешен бизнес в тази среда. Ключови
безспорно са иновациите и ефективното използване на дигиталните
технологии.
Неслучайно основната ни тема е
посветена на намеренията за ускорено въвеждане на работещо електронно управление в администрацията.
Все още в България за него говорим
в бъдеще време. Макар че бяха похарчени много средства за въвеждането
му. Но „на парче“ и без видим ефект.
А бизнесът и гражданите продължават да губят огромно количество
средства и време заради липсата
на електронизация на услугите. Как
да кажем сбогом на хартията и да
стигнем по-бързо до електронизация,
споделят водещите специалисти в
ИТ сферата.
Едно е безспорно – процесът на
дигитална трансформация неминуемо засяга живота на всеки човек на
планетата и е нужно да сме част от
него, за да успеем.

5

ÄÈÃÈÒÀËÍÎÒÎ
ÁÚÄÅÙÅ

Êîíêóðñ çà ñòóäåíòñêî åñå çà èêîíîìè÷åñêèÿ ðàñòåæ
Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език, в обем до 20 000 знака,
включително интервали, библиография и приложения. Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново.
Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в
размер на 500 лв., а класираните
на второ и трето място ще получат по 200 лв. На победителя ще

бъде предоставена възможност
да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през
2016 г. Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.
org. Крайният срок е 10 април
2016 г.

ВЕСТИ
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Българската Макроикономическа Асоциация обявява за тринадесета поредна година конкурс за студентско есе на тема
„В търсене на бърз икономически растеж след „Голямата рецесия“. В конкурса могат да участват всички български студенти,
обучаващи се в бакалавърска
и магистърска степен в местни
и чуждестранни университети,
които имат интерес в областта
на икономиката.

ÃÐÀÍÒ ÎÒ 25 000 ËÂ.
ÇÀ 5 ÅÊÎÏÐÎÅÊÒÀ
Стартира набирането на проекти, които ще се
финансират по програмата „Мтел еко грант“ през
2016 г. Общо 25 000 лева ще бъдат разпределени
за финансирането на 5 малки, но стойностни проекта в областта на екологията. Крайният срок за
изпращане на проекти е 15 април. За финансиране
могат да кандидатстват екоклубове и ученически

обединения, неправителствени организации, читалища и училищни настоятелства. С приоритет ще
бъдат проекти за опазването на околната среда и
биоразнообразието, в които участват деца и младежи. Програмата „Мтел еко грант“ се осъществява в партньорство с Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ).

Èçáèðàò ôèíàíñîâ äèðåêòîð íà ãîäèíàòà
За трета поредна година ще
се проведе конкурсът CFO (финансов директор) на годината,
организиран от EY – Ърнст & Янг
България. Срокът за номинации

е 30 април 2016 г., като изискване на конкурса е кандидатите да
бъдат CFO или да заемат еквивалентна длъжност в публична
или частна организация. Оцен-

ката на кандидатурите се прави
от независимо жури. Победителят ще бъде обявен през месец
юни на официална церемония
CFO of the Year.

ТЕ ГОВОРЯТ
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БЕЗХАРТИЕНАТА
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Поради факта, че администрацията продължава да ни държи в хартиената ера, мнозина смятат,
че няма стратегия за развитие на електронното
управление и затова се работи „на парче“. Правителствата са имали грижа да не липсват подобни
документи. Търсенето в интернет дава резултати
и сред тях е „Стратегия за електронно управление в Република България 2010-2015“. В нея се
казва: „Правителството ще прилага принципите
на добро управление, за да предоставя на гражданите и бизнеса качествено обслужване по електронен път по всяко време, на всяко място и чрез
различни устройства. Правителството ще прилага
принципите на ефективно управление чрез съкращаване на разходите и оптимизиране на работните процеси чрез съвременни информационни
и комуникационни системи.“ В този документ се
говори за мисия и визия за е-управлението и точ-

но тук има една ключова фраза:. „Изместване на
фокуса от дейности към постигане на резултати.“

Електронното управление няма само предимства. Вярно, че е улеснение, но то дава пълна
проследимост. И вероятно тук мненията за ползите се разколебават.
Екипът на вицепремиера Румяна Бъчварова,
която отговаря и за публичната администрация,
уверява нашите читатели, че вече си отива времето е-управлението в България да се прави „на
парче“, да липсва координация, да няма контрол
и натиск за налагане на електронните административни услуги. Близкото бъдеще ще покаже
дали най-сетне към безхартиената администрация се върви по верния път и с правилната скорост.
Сп. „Икономика“ вярва, че ползите от еуправлението са безспорни. Мненията по
темата събрахме безпристрастно.

ÏÈËÅÅÌ ÌÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅ ÇÀÐÀÄÈ ËÈÏÑÀÒÀ ÍÀ ÐÀÁÎÒÅÙÎ
Å-ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ. ÅÊÈÏÚÒ ÍÀ ÂÈÖÅÏÐÅÌÈÅÐÀ ÐÓÌßÍÀ ÁÚ×ÂÀÐÎÂÀ
ÓÂÅÐßÂÀ, ×Å ÓÑÊÎÐßÂÀ ÖÈÔÐÎÂÈÇÈÐÀÍÅÒÎ ÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÈÒÅ
ÓÑËÓÃÈ È ÑËÀÃÀ ÊÐÀÉ ÍÀ ÐÀÁÎÒÀÒÀ “ÍÀ ÏÀÐ×Å”
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Никой не е правил точна сметка колко пари
са похарчени за електронното управление. Може
и никой да не я направи. Ето, близо шест години след написването на въпросната стратегия по
нищо не личи фокусът да е изместен от дейности
(за които продължава да се плаща) към постигнати резултати. От бизнеса продължават да се изискват планини от хартиени документи, често дублирани и в електронен вид. Със сигурност това
държи хартиената индустрия по-жива, но не това
е въпросът.

ТЕ ГОВОРЯТ
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ероятно сериозно ще се стреснем от
числата, ако някой надеждно изчисли
колко време губят бизнесът и гражданите заради липсата на пълна електронизация на всички услуги, за които личният
контакт с представителите на държавната и общинската администрация не е необходим. „Силата
на думите е в цифрите“ - имаше такава реклама
по билбордовете. И ако наистина придобием ясна
представа за пропиляното време на всички нас,
веднага ще поискаме от управляващите час поскоро да спрат да говорят за електронното управление в бъдеще време и просто да го направят.
Технологични възможности и ноу-хау в страната
има, уверяват професионалистите в тази сфера.

Ñòîÿí Áîåâ:

Ïðîáëåìúò å
ïîëèòè÷åñêè,
à íå òåõíîëîãè÷åí

ТЕ ГОВОРЯТ
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Г

Ñòîÿí Áîåâ å çàì.ïðåäñåäàòåë íà
Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ ïî èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè
(ÁÀÈÒ) è óïðàâèòåë
íà ICB - “Èíòåðêîíñóëò Áúëãàðèÿ”
OOÄ. Êîìïàíèÿòà
ðàçðàáîòâà âèñîêîñïåöèàëèçèðàíè
ñîôòóåðíè ðåøåíèÿ
çà âîäåùè ìóëòèíàöèîíàëíè êîìïàíèè.
Ñòîÿí Áîåâ å ÷ëåí
íà áîðäà íà íàéâëèÿòåëíàòà åâðîïåéñêà IT àñîöèàöèÿ
DIGITALEUROPE.

-н Боев, как преценявате нивото
на електронно управление в България?
- В последните години бяха създадени редица информационни
системи за електронно управление, а държавната администрация започна да предоставя широк спектър от електронни услуги.
Същевременно гражданите нямат усещането, че електронното управление реално
работи. Това е така, защото въпросът опира
не само до технологични решения, но и до
организационна култура. От една страна,
българската администрация все още не е
променила начина си на работа и мисленето
си, за да може да ползва цялостния капацитет на новите технологии. От друга – липсва
стандартизация на бизнес процесите в държавните структури, всяка административна
единица има свои процедури и ползва системи с различен интерфейс. Решението е
във въвеждането на процесна и семантична
стандартизация, която би позволила отделните системи да комуникират помежду си
благодарение на единната обща структура
за всеки информационен обект. Към момента съществува опит да бъде създаден подобен стандарт, но той се реализира чрез юридически инструментариум, а не с помощта
на технологични решения, които да автоматизират процеса по одобрение на информационни обекти.
- Защо обаче изграждането на електронното управление се прави „на парче“?
- Това е правилният въпрос. Политическата воля е основната причина за тази ситуация. Днес съществуват редица стратегии
за електронно управление, но е нужна и законодателна рамка, която да осигури устойчивото следване на тези стратегии. Наложително е да бъде създаден орган, който да
контролира функционирането на отделните
системи на е-управлението и да санкционира работата им. IТ асоциациите направихме
всичко възможно да разясним как правилно
да започне процесът по създаване на елек-

тронното управление, за да може общественият ресурс да се изразходва ефективно. На този етап обаче сме свидетели как
в България политическата воля формира
изкуствено голям пазар на технологии за
е-управление и създава „устойчива“ среда
за генериране и финансиране на проекти,
които решават само локалните задачи на
отделните администрации.
- Какво в своята същност е електронното управление?
- Електронното управление дава възможност на всеки гражданин да комуникира с
държавната администрация чрез графичен
потребителски интерфейс и аудио-визуална
връзка, за да може да се информира или да
получи определени административни услуги. Досега електронното управление е било
средство да се създадат удобства за гражданите и да се постигне по-висока ефективност на администрацията. Днес обаче,
когато говорим за дигитализация на индустрията, е-управлението е много повече от
това. То е гарант за конкурентоспособността
на националната ни икономика и бизнеса.
В условията на единен цифров пазар, равнопоставеният достъп на компаниите до
всички дигитални инструменти ще премахне

- Светлинни години ли ни делят от
времето, когато всичко това ще се случи?
- Зависи доколко е силна управленската воля да бъдат спестени средства от
поддръжката на огромен административен
апарат, който в условията на ефективно
е-управление би намалил многочисления
си състав. Но тук естествено възниква и
въпросът доколко общественият интерес е
съзвучен с приоритетите на управляващите
и доколко общественият договор за въвеждане на електронно управление е защитен
с адекватна законодателна рамка. Нуждаем
се от определена управленска философия,
в основата на която стоят както разбирането относно ползите от ефективните технологични решения, така и добрата воля те
да бъдат въведени и използвани. А всичко
това означава само едно – необходима е
промяна в начина, по който се вземат управленски решения.

ÍÅÓÑÏÅØÍÀÒÀ
ÐÅÀËÈÇÈÖÈß ÍÀ
ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÒÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Å ÇÀÃÓÁÀ ÇÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÎÒÎ,
ÍÎ ÌÎÆÅ ÁÈ
Å “ÓÑÏÅØÅÍ”
ÁÈÇÍÅÑ ÌÎÄÅË ÇÀ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈßÒÀ
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- Какво е възможно да се направи
оттук насетне, за да имаме ефективно
електронно управление?
- Това е повече политически въпрос,
отколкото технологичен казус. За да се
осигури изпълнението на стратегията за
е- управление, трябва да се мисли прагматично и да се създаде орган, който гарантира следването на стратегията от всички
административни структури. Този орган би
осигурил приемственост на установените
правила при смяна на властта, което ще защити стойността на направените обществени инвестиции. Необходимо е да се въведе единна електронна идентификация за

потребителите на е-услугите, които предоставят държавните структури. Наложително
е да се действа и в посока за интегриране
на нашите системи с тези на страните от
ЕС, тъй като това е едно от основните изисквания на Стратегията за единния цифров
пазар.

ТЕ ГОВОРЯТ

националните различия и ще позволи бързото развитие на европейските фирми. Ще
доведе и до насърчаване на интернет компаниите да предлагат стоките и услугите си
в други държави от ЕС, което ще повиши
конкурентоспособността на фирмите. Създаването на е-управление, което осигурява
събирането на цифрови данни и достъпа
до тях (Open Data), ще даде възможност на
компаниите да анализират информационните масиви, така че да разкрият нови взаимовръзки, за да оптимизират пазарното
си поведение.

Ëþäìèë Ñòîé÷åâ:

Ïúòÿò å äúëúã,
çàùîòî îáùåñòâîòî
å äèãèòàëíî ðàçäåëåíî

Г

ТЕ ГОВОРЯТ
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-н Стойчев, защо така трудно
навлизаме в ерата на безхартиената администрация?
- Концепцията е сбъркана,
проблемът е много дълбок. Електронното управление и безхартиeната администрация изискват години наред работа на умни хора, след което – нормативна
уредба, и накрая – санкции за онзи, който
не си върши работата.

Ëþäìèë Ñòîé÷åâ å
óïðàâëÿâàù ïàðòíüîð íà CBN - Ïàíîâ,
Ñòîé÷åâ & Êî. Òîé å
íåçàâèñèì åêñïåðò
â èíôîðìàöèîííàòà
ïîëèòèêà, ìàðêåòèíãà
è àíàëèçà íà òåõíîëîãè÷íàòà èíäóñòðèÿ.
Ïðàâèë å ïðîó÷âàíèÿ
è àíàëèç íà ICT ïàçàðà â ñòðàíàòà ïî
ïðîåêòè íà áúëãàðñêîòî ïðàâèòåëñòâî,
íà Åâðîïåéñêàòà
îáñåðâàòîðèÿ çà IT
è íà äâåòå íàé-ãîëåìè IÒ àñîöèàöèè
â ñòðàíàòà - ÁÀÈÒ è
ÁÀÑÊÎÌ.
Ðàáîòèë å ïî ïðîó÷âàíèÿ è àíàëèçè íà
áúëãàðñêèÿ IÒ ïàçàð
çà ðàçëè÷íè êîìïàíèè, ñðåä êîèòî
Apple, Cisco, Eaton,
HP, IBM, Microsoft,
QlickView, SAP, Sony,
Toshiba, Xerox.

- Защо не се получават нещата с
електронния документооборот между
институциите, бизнеса, гражданите?
- Краткият отговор е, че няма достатъчно професионална експертиза. Някой
трябва да събере хората, които с общи
усилия да направят това. Разполагаме със
страхотен интелект, но когато става дума
за нещо наистина значимо, няма кой да
го обедини. Големият проблем е, че няма
министерство на информационните технологии. Без такова министерство електронното управление на държавата не може да
тръгне, тъй като няма кой да даде силен
начален тласък за реализирането на такава идея.
- В момента в едно министерство са
събрани транспортът, информационните технологии и съобщенията…
- Но за да имаме електронно управление, е необходимо амбициозно министерство на информационните технологии и
единен държавен системен интегратор.
Идеята за такъв системен интегратор
не е моя, а е на един бивш директор на
„Информационно обслужване“. Съгласен
съм с него, тъй като, за да има резултат,
нещата трябва да се поверят в ръцете на
някой, който да носи отговорност. Тогава
може да се събере екип, да има разписана програма (екшън план), да се търси
персонална отговорност. Концепциите и
стратегиите, по които се вземат пари по
оперативните програми, видя се, че не
вършат работа. Има смисъл само онова,
което реално е направено, и което може

да се направи.
- Колко пари са похарчени за безхартиения документооборот в държавата?
- Цифрата на всичките инвестиции вече
е надхвърлила половин милиард лева. Не
мога с точност да кажа сумата, тъй като
не сме правили баланса за 2014 и 2015 г.
Трябва да се има предвид, че не може да
купиш само решение, да имаш софтуер,
без да осигуриш хардуер.
- Срещу тези половин милиард лева
какво имаме налично?
- Имаме много неща, но не се знае какво точно. Едно такова проучване струва
доста, а няма кой да го финансира. Държавата не се интересува от такива данни.
Който си е извоювал право да го считат за
представителен, той излиза в медиите и
говори. Реалното състояние обаче не се
знае, нито пък някой ще го научи скоро.
ICT секторът може много неща да направи, но няма достатъчно добър аргумент
да се заеме с това – липсва визия, няма
цялостно развитие, а после и средства за
поддръжка. Един подобен проект е твърде
тежка работа.
- Казахте, че е необходим системен
интегратор. Какво точно би представлявал той?
- Това ще е държавна компания, която се занимава с всички ICT въпроси на
държавата и отговаря за политиката в информационните технологии. Трябва да е
с делегиран бюджет, гласуван вероятно
от парламента, да има екип с определени
пълномощия, да работи за интеграцията
и връзките между отделните ведомства в
държавата.
- Кои ще са предимствата всичко,
свързано с администрацията, да може
да става по безхартиен начин?
- Не може така лесно да се даде отговор. Първо трябва да се види дали наистина има условия за това. Ако видим
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колко българи не са влизали в интернет през миналия месец, ще си
дадем сметка, че това са предимства за едни, а за други не са никакви предимства. Пътят не може да е
от нищо към 100% безхартиена администрация. Трябва да се извърви
труден път, в който да има място и
за хората, които не могат да се справят с информационните технологии.
Обществото ни е дигитално разделено. Половината разбират от компютри и работят с тях, другата половина не знаят какво е файл, никога
не са правили папка.
- Но за бизнеса, който е в дигиталната ера, вече е затруднение
да дублира документите за администрацията и в електронен вариант, и на хартия...
- Преди да говорим за електронно управление и безхартиена адми-

нистрация, хората трябва да бъдат
научени да ползват информационните технологии. Това е цялостна
политика. Тоест освен системния
интегратор, трябва и информационна политика. За да имаме безхартиена администрация, е нужна синергия. Така БВП ще расте, работните
места ще се увеличават, производителността – също. Образователната
система също ще се засили. Постепенно ще станем по-забележими на
картата. Не е сложно, но трябва експертиза.
- Може би това ще е предизвикателство за поколението, родено
със смартфоните?
- Предизвикателството за това поколение ще дойде, когато то започне
да взема решенията. Сега управлението е в ръцете на хора, родени по
времето на пишещата машина.

ÐÎÄÅÍÈÒÅ ÂÚÂ
ÂÐÅÌÅÒÎ ÍÀ
ÏÈØÅÙÀÒÀ ÌÀØÈÍÀ
ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÍÈ ÂÎÄßÒ
ÊÚÌ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÒÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Çîðíèöà Ñà÷êîâà:

Ïîëçèòå ùå ñà
íåîñïîðèìè

Г
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-жо Сачкова, смела мечта или реалност е електронното управление в
България?
- Електронното управление е реалност и вече имаме добри примери
в Европа, като Естония например, където то
се случва изключително успешно и страната
често е давана за пример. В България тази
реформа върви бавно. В последните години
у нас наистина се появяват отделни услуги на
различни институции, които до голяма степен
са дигитализирани. Далеч сме обаче от момента за цялостен обмен на информация от всяко
кътче на администрацията.

Çîðíèöà Ñà÷êîâà e
ìåíèäæúð “Áèçíåñ
ðàçâèòèå è ïàðòíüîðñòâà” íà Veritas
çà Áúëãàðèÿ, Ãúðöèÿ,
Êèïúð è Ìàêåäîíèÿ.
Òÿ óïðàâëÿâà ðàçâèòèåòî íà áèçíåñà
è ðàçøèðÿâàíåòî
íà äåéíîñòòà íà
îðãàíèçàöèÿòà è
îòãîâàðÿ çà êàíàëèòå
çà ïðîäàæáà, êàòî
ùå ðàáîòè äèðåêòíî
ñ êëèåíòèòå è ïàðòíüîðèòå íà êîìïàíèÿòà. Çîðíèöà èìà
17-ãîäèøåí îïèò íà
áúëãàðñêèÿ IÒ ïàçàð. Ðàáîòèëà å çà
Microsoft Áúëãàðèÿ,
Oracle è Paraflow
Communications.

- Като професионалист как преценявате
направеното до момента? Помислено ли е
за интеграцията между различните системи, или по-скоро всичко е правено на парче?
- Направеното до момента е недостатъчно предвид времевия период, вложените
инвестиции и налични едва няколко онлайн
услуги. Все пак обаче ми се иска да вярвам,
че въпреки дългия процес на внедряване, в
недалечно бъдеще ще имаме достъп до съответните електронни услуги, които всеки може
да получи от начало до края с няколко клика
на мишка от дома или офиса. Разбира се, за
да се изпълни това, трябва да се въведат ключови системи и политики, които да създадат
възможности за плащане и получаване на документите онлайн.

ще се наложи реорганизация на редица дейности, но пък ползите за бизнеса и гражданите
ще бъдат неоспорими. Това, че България ще
председателства Съвета на ЕС през 2018 г., би
трябвало да бъде основен стимул да постигнем така желания от години напредък в тази
посока.
- Кои са страните с най-голям напредък в
електронното управление и какви предимства им дава това?
- Естония e един от най-силните европейски
примери. В правителствения портал гражданите имат достъп до 3000 услуги, частният бизнес също масово използва системата.
- Имаме ли професионалисти в България, които от А до Я да организират процеса и да направят системите надеждни и без
загуба на информация?
- Определено. България е една от страните,
която разполага с изключителни ИТ специалисти и смятам, че по отношение експертизата
на специалистите у нас не можем да имаме
никакви съмнения.

- Има ли според вас възможност електронното управление и безхартиената администрация да навлизат по-бързо? Кое
пречи?
- Основният проблем в България е липсата на приемственост между различните
правителства на идеята за електронното управление. Да се надяваме, че създадената
държавна агенция ще може да консолидира
дейностите.
- Трябва ли да ускорим процеса, имаме
ли потенциал да го направим и как това да
стане?
- Категорично процесът трябва да се ускори
и България има потенциал да го направи, но
е необходимо усилията да бъдат концентрирани и да се направят нужните инвестиции. При
реално работещо електронно правителство

ÄÀËÅ× ÑÌÅ ÎÒ ÖßËÎÑÒÍÈß ÎÁÌÅÍ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÒ ÂÑßÊÎ ÊÚÒ×Å ÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈßÒÀ

Âëàäèìèð Ðàøåâ:

Íÿìà ÿñíîòà êàêâî
òî÷íî äà ñå ïðàâè

- НАП например въведе електронни услуги за бизнеса и гражданите…
- Това са малки стъпки. Хубаво е, че ги има, но ако се
движим с тази скорост, още дълго ще сме в ерата на хартиения документооборот.
- Какви са ползите от е-управлението?
- На първо място спестява време. Сега вадим един документ на хартия и го носим от една държавна агенция в
друга, вместо да се прави проверка по електронен път. Ще
има единна система. Ще има по-голяма сигурност и качество на данните. Ще имаме информация… ако това искаме.
- Смятате ли, че информационната сигурност е причина да се бави електронизацията?
- Това е удобно извинение, но не е причина. Ако
информацията е на хартиен носител, дали
сигурността е по-голяма?! По отношение на е-управлението се движим
като костенурки, заради това има
икономики, които ни изпреварват.

ТЕ ГОВОРЯТ
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-н Рашев, защо е-управлението в България се
развива толкова бавно?
- Бавно, тъй като не е ясно искаме или не електронно управление. Не зная да има документ, в
който правителството да е дефинирало ползите
от е-управлението, да е набелязало стъпки и срокове. Има
множество институции, а не една работеща държавна административна структура. Решаваме локални проблеми, а
бизнесът очаква много повече - комплексно решение. Управляващите дали искат да го въведат? При всяка смяна на
правителството се сменят хора, преразглеждат се приоритети и срокове.
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Âëàäèìèð Ðàøåâ å óïðàâèòåë íà “Áàëêàí Ñúðâèñèñ” - âîäåùà áúëãàðñêà IT êîìïàíèÿ çà ðåøåíèÿ
â îáëàñòòà íà ERP, BI, CRM, ôèíàíñîâà êîíñîëèäàöèÿ, áþäæåòèðàíå è ïëàíèðàíå, êàêòî è
ðàçíîîáðàçíè IT óñëóãè. Çàâúðøèë å èêîíîìèêà â
Ñòîïàíñêèÿ ôàêóëòåò íà ÑÓ “Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè”. Çàïî÷âà ðàáîòà â “Åâðî Ôèíàíñ”, à îò 2000
ã. âíåäðÿâà èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè.

Говорим, че ще се променяме, че ще правим
реформи - ами нека се променяме.

ТЕ ГОВОРЯТ
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- Добрите архитекти на е-управление
ли ни липсват?
- Архитектът изпълнява желанията на
възложителя. Когато строите къща, отивате
при архитект едва когато сте наясно какво
искате. Иначе той може да направи уникална
къща, която обаче да не е за вас. Вие ще я
платите, но няма да се чувствате комфортно
в нея. Същото е и с електронното управление. Проблемът не е технологичен. Знаете,
че в България има добри специалисти и ноухау. Липсва обаче най-важното – ясна визия
какви процеси искаме да автоматизираме,
какви ще са ползите, как да го направим и
откъде ще вземем парите.
- Коя страна може да е образецът, който да следваме?
- Естония е добър пример. С по-малък
бюджет от това, което ние досега сме похарчили, тя за кратко време въведе работещо
електронно управление. Това показва, че
проблемът не е технологичен, дори не е и
финансов. Трябва да има политическа воля
за реализирането на е-управление, съчетана с ясна визия, стратегия и технологична
експертиза. Пак опираме до това какво искаме и защо го искаме. Трябва ясна концепция и съгласуваност между правителството,
тези, които ще го правят, и онези, които ще
го ползват. Малцина знаят кой отговаря за
електронното правителство, какви неща ще
направи и кога ще ги направи. Факт е, че нямаме електронно управление, но има страни, които имат. Вероятно редица проблеми
пречат, но всъщност искаме ли да ги решим,
готови ли сме да свършим цялата необходима работа и да се преборим с всички проблеми, които ще възникнат.
- Ако ние не ги решим, поколението, родено със смартфоните, ще ги реши…
- Ще ги реши, ако е добре образовано и знае какво иска. В образованието в
момента има огромна дупка. Затова електронното управление не ни е най-големият проблем, тъй като, ако образованието
е на ниво, ще си направим и електронно
управление. Ако хората са недостатъчно
образовани, даже и да има електронно управление те трудно ще го ползват.

Â ÁÚËÃÀÐÈß ÈÌÀ ÄÎÁÐÈ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈ Ñ ÍÎÓ-ÕÀÓ
ÊÀÊ ÑÅ ÑÚÇÄÀÂÀ ÄÎÁÐÅ
ÐÀÁÎÒÅÙÎ Å-ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Íàòàëèÿ Ôóòåêîâà:

Ëèïñâà öÿëîñòåí ïîäõîä
- Имаме ли според вас в България специалистите, имаме ли капацитета бързо
да развием електронното управление, но
и готовност да го ползваме?
- Да, в България има добри специалисти и
екипи, които да реализират подобни проекти.
Показателно е, че много български софтуерни фирми са разпознаваеми в целия свят и
участват в редица проекти както за големи
чуждестранни корпорации, така и за държавни институции в Европа, САЩ и други региони на планетата. Колкото до готовността
да използваме такива услуги, аз смятам, че
българското общество е много отворено към
иновациите, повсеместно се използват редица мобилни приложения, електронната търговия също расте с бързи темпове у нас. Убедена съм, че ако има достатъчно качествени
електронни услуги, те също ще се използват
масово.
- Кое е най-важното условие, за да решим по най-добър начин задачата за работещо е-управление?
- Според мен най-важно е да има централизиран подход, който да гарантира, че електронното управление няма да се въвежда „на
парче“, а гражданите и фирмите ще получат
цялостна услуга. Важно е също системите да
са гъвкави, за да може лесно да се създават
нови услуги или да се спират тези, които вече
не са актуални. Използването на отворени
стандарти също е от ключово значение.
- Струва ли си подобна инвестиция и
какво ни струва, ако я правим „на час по
лъжичка“?
- Дали ще си струва инвестицията, зависи
изцяло от начина, по който е-управлението
ще бъде реализирано. Ако се направи както
трябва, то може многократно да се изплати,
спестявайки време и улеснявайки гражданите и бизнеса.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÒÅ ÑÚÙÅÑÒÂÓÂÀÒ È ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÑÅ
ÏÎÌÈÑËÈ ÊÀÊ ÄÀ ÁÚÄÀÒ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÎÏÒÈÌÀËÍÎ
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- Вече сме в дигиталната ера, а не виждаме ентусиазъм у държавната администрация и тя час по-скоро да електронизира целия документооборот и всички
услуги. Защо?
- Това, което виждаме през последните
години, е реализацията на отделни проекти,
от които безспорно има полза, но липсва цялостен подход и централизирано управление
на тези електронни услуги. Не е достатъчно
отделните институции да предлагат някакви
услуги, трябва също техните системи да „си
говорят“ помежду си и когато дадена информация за гражданин или фирма е в базата
на едно ведомство, останалите учреждения
да могат да я изтеглят оттам, вместо да я изискват отново от въпросното лице. Технологията за това отдавна съществува. В нашата
компания създаваме комплексни ERP системи за управление на цели предприятия, групи от предприятия, банки, търговски вериги с
множество обекти. Представете си за каква
степен на сложност става въпрос. Когато например нов продукт бъде доставен в склада
на една компания в Русе, той автоматично
става видим в нейния магазин в София и в същия момент може да бъде поръчан от клиент
там. Това от своя страна води до генериране
на съответните документи за счетоводителите, които може да са примерно в централата
във Велико Търново, и до различни други
членове на екипа. Не казвам, че системите
за управление на бизнеса може да бъдат

съобразени със спецификата на държавните
институции. Това, което твърдя, е, че технологиите съществуват и трябва да се помисли
как да бъдат използвани оптимално.

ТЕ ГОВОРЯТ

Г

-жо Футекова, какво губят бизнесът и гражданите от ниското ниво
на развитост на електронното управление?
- Губят преди всичко време и нерви в процедури, които биха могли да бъдат
значително улеснени, а много от тях – да се
премахнат изцяло. Често работата по определени бизнес проекти се забавя със седмици и
дори месеци заради бавните административни процедури. Неслучайно чуждестранните
инвеститори посочват административното
обслужване като един от основните проблеми за бизнес средата в България.

Ä-ð Íàòàëèÿ Ôóòåêîâà å óïðàâëÿâàù
ïàðòíüîð íà ERP.BG
- åäíà îò âîäåùèòå
áúëãàðñêè êîìïàíèè
çà ðàçðàáîòêà íà
áèçíåñ ñîôòóåð.
Ñú÷åòàâà óñïåøíî
ïðåäïðèåìà÷åñêàòà
êàðèåðà â ñôåðàòà íà òåõíîëîãèèòå
ñ àêàäåìè÷íàòà è
íàó÷íàòà äåéíîñò,
êàêòî è ñ àêòèâíîòî
ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëíè è äðóãè îáùåñòâåíè êàóçè.

Àíòîí Ãåðóíîâ:

Óñêîðÿâàìå
èçãðàæäàíåòî íà
åëåêòðîííîòî óïðàâëåíèå

Г

ТЕ ГОВОРЯТ

18

-н Герунов, как преценявате нивото на електронното управление в
България?
- През последните 15 години отделните администрации провеждат
некоординирани политики и градят собствен капацитет - инфраструктура, системи,
кадри, обслужващ предимно собствените
им вътрешни нужди, а шест министерства
са пряко ангажирани с мерките, свързани с
електронно управление. С малки изключения, гражданите все още обикалят по гишета, за да си свършат работата. А електронното управление значи не само гражданите да
не ходят физически в администрацията, а и
много от документите, на които гражданите
в момента са куриери, изобщо да не минават през тях - администрацията вътрешно и
автоматизирано да си обменя информация.

Àíòîí Ãåðóíîâ å
íà÷àëíèê íà ïîëèòè÷åñêèÿ êàáèíåò
íà âèöåïðåìèåðà
ïî êîàëèöèîííàòà
ïîëèòèêà è ïóáëè÷íàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà
âúòðåøíèòå ðàáîòè
Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà,
êàêòî è ñåêðåòàð íà
Ñúâåòà çà àäìèíèñòðàòèâíàòà ðåôîðìà. Çàíèìàâà ñå
ñ êîîðäèíàöèÿ íà
ïîëèòèêèòå ïî åëåêòðîííîòî óïðàâëåíèå, àäìèíèñòðàòèâíàòà îïòèçèìàöèÿ è
ïðîçðà÷íîñò ÷ðåç
îòâîðåíè äàííè.
Èìà çàùèòåí äîêòîðàò ïî èêîíîìèêà
è å ïðåïîäàâàòåë â
Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò "Ñâ. Êëèìåíò
Îõðèäñêè".

- Кои са силните и слабите страни на
направеното дотук?
- Работата „на парче“, липсата на координация, на контрол и на натиск за налагане на
електронното управление като хоризонтална
политика са основните причини за неуспеха
до момента. Липсват и адекватни изисквания
към системите, което води до некачествени
резултати. Все пак има и определени успехи,
които помагат на гражданите, но поради цялостната липса на координация, те остават
изолирани и някои дори може би непознати и
недостатъчно използвани. Услугите на НАП
са пример за успешни проекти от гледна точка на тяхното използване.
- Има ли яснота какво трябва да се направи и в какъв срок?
- Имаме яснота от самото начало и в последната година и няколко месеца работим
именно в тази посока. На първо място, това
е създаването на нов силен орган, който да
координира и контролира всички проекти
за електронно управление. Изготвили сме
законопроект, с който се създава Държавна
агенция „Електронно управление“ и Държавно предприятие „Единен системен оператор“ и той в момента чака своите четения в
Народното събрание. Агенцията ще трябва
не само да прави политика, но и да налага санкции, защото към момента нито една
институция не оперира съгласно Закона за
електронното управление. В дългосрочен
план агенцията трябва да промени мисленето и културата в администрацията за работата с данни и услуги. Предприятието ще

разполага с квалифицирани кадри, които да
подпомагат агенцията. Заедно със създаването на агенцията, законовите промени,
които сме предложили, налагат по-високи
изисквания към качеството на системите и
създават предпоставки за по-лесна интеграция и съвместимост между тях.
На второ място е електронната идентификация. За да може държавата да предоставя услуги онлайн, трябва гражданите
да могат да докажат самоличността си по
сигурен начин в дигиталната среда. Към
момента има пилотен проект по темата, но
липсва законова регламентация, което на
практика значи, че някои администрации не
смятат за нужно да го въведат. С приемането на закона и последващото интегриране
на електронния идентификатор в личните
карти, всеки гражданин ще има възможност
да ползва електронни услуги.
- Има ли пълна съвместимост между
отделните системи, които са изграждани,
или по-скоро всичко е правено „на парче“?
- Правени са няколко опита да се изгради
такава съвместимост между несъвместими
системи, и успехът е доста променлив. В
момента свързването на всеки две системи
минава през споразумения между администрациите, което е порочна практика. За
успешното електронно управление всяка
администрация трябва да има достъп до
всички данни, до които има законово право
на достъп. Вместо това, съвместимостта се
изгражда поединично. Тези проблеми адресираме както с измененията в закона, така
и чрез Пътната карта за електронно управление и изискванията към нея - ще надграждаме ключови първични регистри по
начин, който позволява те да си комуникират
свободно, и премахваме законовите пречки
пред това.
- Екипът на вицепремиера Бъчварова
с ваше участие разработи амбициозна
програма за електронното управление.
Какво включва тя?
- Да, такава детайлна програма е Пътната карта за електронно управление, която
разписва два етапа - първият е с приоритетни проекти, повечето от които са изграждане
и надграждане на първичните регистри по
нови правила, така че да могат да комуникират помежду си. Проектите в първия етап

- Кога държавната и общинската
администрация ще влязат в цифровата ера и документооборотът ще
може да става изцяло по безхартиен начин?
- Електронното управление е процес. В момента той тече бавно - както
от технологична гледна точка, така и от
гледна точка на мисленето в администрацията. На този процес му е нужен
катализатор и сме планирали новият
подход и приоритетните интервенции
да го ускорят значително. От момента,
в който нещата тръгнат на нова скорост, до пълното отпадане на хартията,
ще са нужни няколко години, вероятно
включващи повече от един управленски мандат, поради което е нужно и да
има приемственост. Вярвам, че електронното управление може и трябва
да бъде един от истинските и трайни
национални приоритети.

ÊÐÀÉ ÍÀ ÐÀÁÎÒÀÒÀ
“ÍÀ ÏÀÐ×Å”, ÑËÅÄ
ÊÀÒÎ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÚÒ
ÎÄÎÁÐÈ
ÑÚÇÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ
ÄÚÐÆÀÂÍÀ ÀÃÅÍÖÈß
“ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ”
È ÄÚÐÆÀÂÍÎ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
"ÅÄÈÍÅÍ ÑÈÑÒÅÌÅÍ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ"
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- Разполагаме ли с интелектуален, професионален и финансов
капацитет за изграждане и използване на електронното управление?
- Финансовият ресурс по Оперативна програма „Добро управление“
е значителен и напълно достатъчен,
за да електронизираме отношенията между гражданите и държавата. В
комбинация с подобрена координация чрез създаването на агенцията и
предприятие няма пречки за ускоря-

ване на процесите.

ТЕ ГОВОРЯТ

са разписани в детайли и за следващата една година стъпките са напълно ясни. Вторият етап е за периода
2017-2020 г. и там са разписани интервенции, между които например
има такива за предоставяне на повече електронни услуги, за разширяване инфраструктурата на електронното
управление и по-пълното навлизане
на електронизацията в процеса на работа на държавните структури.

ИНТЕРВЮ
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Ñòàìåí ßíåâ:

Îòíîâî ñìå â ðàäàðà

ИНТЕРВЮ

Ñòàìåí ßíåâ å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð
íà Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ çà èíâåñòèöèè îò
ÿíóàðè 2015 ã. Òîé å þðèñò, ñïåöèàëèçèðàë â
ñôåðàòà íà ñëèâàíèÿòà è ïðèäîáèâàíèÿòà,
êàêòî è â îáëàñòòà íà èíâåñòèöèèòå.
Ïðîôåñèîíàëíèÿò ìó ïúò ïðåìèíàâà ïðåç
ãîëåìèòå ìåæäóíàðîäíè êîíñóëòàíòñêè
êîìïàíèè, ñðåä êîèòî è áúëãàðñêèòå
ïîäðàçäåëåíèÿ íà íÿêîè îò ÷åòèðèòå
íàé-ãîëåìè îäèòîðñêè ôèðìè â ñâåòà.
Ìàãèñòúð ïî ïðàâî ñ äèïëîìà îò ÑÓ “Ñâ.
Êëèìåíò Îõðèäñêè”, ßíåâ å ñïåöèàëèçèðàë
åâðîïåéñêî è àíãëèéñêî ïðàâî â ASSER
College Europe â Õîëàíäèÿ, University of
Cambridge, University College â Ëîíäîí,
European University Institute âúâ Ôëîðåíöèÿ.
×ëåí å íà Ñîôèéñêàòà àäâîêàòñêà êîëåãèÿ
è ãëàâåí àñèñòåíò â Èíñòèòóòà çà äúðæàâàòà
è ïðàâîòî ïðè ÁÀÍ, ñåêöèÿ Ïóáëè÷íî-ïðàâíè
íàóêè.
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на ИНВЕСТИТОРИТЕ

ÇÀÍÀÏÐÅÄ
ÍÀÑÚÐ×ÈÒÅËÍÈÒÅ
ÌÅÐÊÈ ÙÅ ÑÀ
ÑÏÎÐÅÄ “ÒÎ×ÍÀÒÀ
ÊÐÎÉÊÀ” ÍÀ ÂÑÅÊÈ
ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐ, ÓÂÅÐßÂÀ
ÈÇÏÚËÍÈÒÅËÍÈßÒ
ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÍÀ ÁÀÈ
ÑÒÀÌÅÍ ßÍÅÂ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Г

-н Янев, добре запознат ли е бизнесът с възможностите, които Българската агенция за
инвестиции (БАИ) предлага?
- Виждам, че не са запознати с всичко, което
съществува като възможност, а да не говорим
за онова, което имаме намерение да направим, за да подобрим бизнес средата и да постигнем високите резултати, желани от всички.

ИНТЕРВЮ
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- Това към вашите предшественици ли отвежда?
- В никакъв случай! Всеки от тях е работил при различни условия, а в определени моменти при силни политически трусове е трябвало да запази самата дейност
на агенцията. Според шеговития пример с трите плика,
когато си на нова позиция и нещата не вървят, първо обвиняваш стария ръководител. Когато нещата потръгнат,
но пак се стигне до криза, започваш да обещаваш. И когато дойде третата криза, следва да напишеш трите плика и да се оттеглиш. Моят непосредствен предшественик
е трябвало да се съобразява с много повече фактори от
институционален характер, което води до неточна координация на процесите. Сега е друго - Министерството на
икономиката задава политиката, а ние като изпълнителна
агенция я следваме.
- Привличането на повече инвестиции е крайната
цел. В момента в каква ситуация сте вие, дори шеговито погледнато през призмата на „трите плика“?
- На този етап не сме започнали да отваряме пликове, тъй като ситуацията е добра. През 2015 г. получихме
потвърждения, че има потенциал за развитие. През миналата година имаме 22,5% ръст на инвестициите. Привлечени са около 1,6 млрд. евро преки чуждестранни
инвестиции, което е шестгодишен ръст. Привлечени са
качествени инвестиции в сферата на производството и
индустрията. Стигнахме нива, каквито са били преди началото на кризата. През миналата година в БАИ са обработени над 230 запитвания, сертифицирани са 12 проекта
на стойност над 200 млн. лв.
- Кои инвестиции, направени през миналата година
у нас, бихте откроили?
- Може да откроим именно победителите в годишните
награди на БАИ, които през февруари връчихме за десети
път. Инвестиция на годината е вложението в болницата в
Панагюрище „Асарел Панагюрище Здраве“. Тази община
е с висока безработица и да инвестираш 50 млн. лв., като

ÏÐÅÇ 2015 Ã. ÑÀ
ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈ ÎÊÎËÎ
1,6 ÌËÐÄ. ÅÂÐÎ ÏÐÅÊÈ
×ÓÆÄÅÑÒÐÀÍÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
È ÈÌÀÌÅ 22,5% ÐÚÑÒ

откриеш и над 400 нови работни места, това е предизвикателство. Бих откроил Woodward, която произвежда
електромеханични компоненти за авиоиндустрията. Тя
спечели наградата за инвестиция на зелено. Бих отличил
„Костал“ с разширението на бизнеса си в Смолян. За голяма радост индустрията за производство на авточасти се
развива много добре.
- Вие сте повече от година начело на БАИ. Наясно
ли сте вече как трябва да се привличат инвеститори?
Кое ще ги накара да предпочетат нашата страна?
- Човешкият фактор е важен както за привличането,
така и за отблъскването на инвеститорите. Политическата и икономическата стабилност са ключови в този процес. „Златната формула“ за привличането на инвестиции
е: „Ниски данъци и предвидима правна система“. Нужна е
също предвидимост и на действията на администрацията, както и на хората, които определят политиките. БАИ е
в диалог с бизнеса. Опитваме да работим предвидимо и
да подпомагаме инвеститорите.
- Знаете „златната формула“, а защо все още не
можем да се похвалим с онази инвестиционна активност, каквато имаше преди кризата през 2008 г.?
- Трябва да си дадем сметка, че инвестициите до момента на кризата са главно в недвижими имоти, финансовата сфера и търговията. Вече се осъзнава, че устойчивост може да се търси през привличането на инвеститори,
които може да се установят трайно в България, да произвеждат и да създават работни места. Това дава добавена
стойност за икономиката. Трябва да се има предвид, че
през 80-те и 90-те години на миналия век инвестициите в
глобален мащаб растат с 20% на годишна база. В новото
хилядолетие те нарастват с около 3%.
- Къде са парите в такъв случай?
- Това е хубав въпрос. Но нека да обясним защо напоследък в България имаме ръст. В глобален мащаб големите икономически играчи намаляват темпото на своя
растеж, а съответно и на инвестициите. САЩ и Китай
остават държавите, които най-много инвестират и наймного привличат инвестиции. Има обаче данни, че до три
години България бързо може да се върне към темповете на инвестиции от периода преди кризата. Страните от
Стария свят стигнаха своя зенит, а източноевропейските
икономики започват да привличат инвеститори заради пониските данъци и разумната цена на човешкия труд.

ИНТЕРВЮ

23

24
ИНТЕРВЮ

Ôîòî Àëåêñàíäúð Íèøêîâ
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ÇÀ ÈÇÁßÃÂÀÍÅ ÍÀ ÄÂÎÉÍÎÒÎ
ÄÀÍÚ×ÍÎ ÎÁËÀÃÀÍÅ

- За колко време ги освобождавате от корпоративен данък?
- Това може да става година за година, или най-много за следващите три години, когато изпълняват проект,
свързан с реинвестиране на печалбата, но само в райони
с висока безработица. И тъй като това се приема като
вид държавна помощ, имаме ограничения от ЕС, които
са законово регламентирани. Стремежът ни е да дадем
и допълнителни стимули за привличане на инвеститори.
- Ако върнем лентата назад, кое е отблъснало инвеститори до момента? Нека ВЕИ-тата не ги даваме
за пример…
- Това е деликатна тема. Навсякъде в Европа се направиха ограничения за ВЕИ сектора, за да стане връщане към пазарните правила. Като заявиш, че отваряш вратата за всички ВЕИ проекти, нормално е всеки да иска
да влезе през нея. За всяко производство е интересно
продукцията му да се изкупува на високи цени. Нормално е в един момент да се срещнат търсене и предлагане. Свръхпредлагането няма как да се консумира на
свръхвисоки цени. Като че ли в глобален план през 2013
г. всички икономики започнаха да излизат от икономическата криза, поради политическа нестабилност у нас инвеститорите започнаха да отбягват България. Преди това
те са гледали към нашата страна, но следвайки златното
правило, че парите търсят тишината и пътя на най-малкото съпротивление, започнаха да ни заобикалят. Сега
са нужни допълнителни усилия, за да поставим България
на картата на инвестиционните намерения и да започнем

по-активно да влизаме в радара на инвеститорите. Инвестирането е процес, а не еднократен акт.

- Какви насърчителни мерки предлагате?
- Сега предлагаме един и същи костюм и на малкия,
и на големия инвеститор. Не е възможно една и съща
дреха да им е по мярка на всички. Затова целта ни е да
намерим „точната кройка“ на всеки инвеститор. Заедно с
Министерството на икономиката полагаме усилия да намерим точните стимули за различните видове инвеститори, в това число стартиращи компании, предприемачи,
фирми от сферата на иновациите. Дали ще го наречем,
че това е български вариант на плана „Юнкер“, дали ще
създадем целенасочен фонд в тази посока, или пък ще
координираме всички желания за финансиране на инвестиционни проекти – всичко това е с цел да намерим
добрата „кройка“ за всеки инвеститор. Ще се стремим да
подпомогнем и големия, и малкия. БАИ е активен участник в привличането на инвестиции.
- Какви инвеститори са желани?
- Решили сме целенасочено да търсим определени
компании, които имат потенциал за осъществяване на
инвестиции в нашата страна. Ще се опитаме да затворим
веригата от доставка до производство в България. Искаме да привлечем инвеститори, които да се установят тук,
но не да купят предприятия, които да затворят, а да ползват потенциала им в коопериране или в клъстериране.
Важно е през тази година да следваме ясен екшън план.
- Кои са някои от основните моменти в този екшън
план?
- Набелязали сме списък с компании, които ще се
стремим да привлечем в България. Правим план къде
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- Колко от заявилите интерес да инвестират у нас
през миналата година го направиха?
- Инвеститорите не можеха да се възползват от насърчителните мерки на БАИ до приемането в началото
на ноември на Правилника за прилагането на закона за
инвестициите, който дава възможност за държавно подпомагане на инвестиционните проекти по линия на Регламент 651 от 2014 г. Законът беше приет през май 2015
г. Това забавяне стана заради политическата нестабилност през 2014 г.

ИНТЕРВЮ

- Липсата на работна ръка обаче започва да става
сериозна пречка за инвеститорите да се установят в
България...
- В нашата страна все още има човешки потенциал,
който може да се използва. В Централна Европа ситуацията е по-сложна. Винаги изхождам от правилото, че
трябва да превръщаме недостатъците в преимущества.
Високата безработица в определени райони е възможност за инвеститорите да подберат кадри за своите производства. По закона за корпоративното подоходно облагане, когато печалбата се реинвестира, има възможност
те да бъдат освободени от данък печалба. Това БАИ го
предоставя от тази година на компаниите, които оперират в районите с висока безработица.

може да се видим с тези компании, на какви форуми, какви съвместни действия бихме могли да имаме. Създаваме връзката с конкретния инвеститор. „Златното правило“ за привличане на инвеститори работи при наличие на
доверие между инвеститора и институциите, които имат
отношение към неговата инвестиция.
- Има ли равнопоставеност между българските и
чуждестранните инвеститори?
- Не разделяме инвеститорите на български и чуждестранни. За нас всеки проект, който отговаря на критериите – например обем на инвестициите, брой нови работни
места - зададени от Закона за насърчаване на инвестициите, трябва да получи необходимите насърчителни
мерки за:
преодоляване на бюрократичните пречки;

1.
2.
3.
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да получи държавен или общински терен без търг
или конкурс, но при пазарни условия;
получаване на финансова помощ – плащане осигуровките на новонаетите лица, плащане на обучението за новонаетите и изграждане на публичната инфрактруктура до съответния обект.
С министър Лукарски се опитваме да наложим идеята за персоналния проектен мениджър, който подпомага
осъществяването на даден проект. Липсва обаче законова регламентация за такъв тип проектен мениджър. Ще
опитаме чрез промени в законодателството това да стане възможно. Той трябва да има правомощия за пряко
въздействие върху централната или местната администрация, когато трябва в кратки срокове да се разреши
определен казус, свързан с даден инвестиционен проект.
- Кой ще плаща тяхното възнаграждение?
- Те са служители на БАИ и това ще е наш ангажимент.
За всеки инвеститор проектният мениджър ще е основно
лице за контакти с институциите.
- На Балканите познат ли е този модел проектен
мениджър да подпомага всеки инвеститор?
- По-скоро не. Идеята е заимствана от Сингапур, която е много активна на инвестиционния пазар и дълги години оглавява класацията на Световната банка „Doing
Bisiness“. Желанието ми е България да е като Сингапур
на Балканите по отношение на инвестиционната активност.
- Какво друго от опита на Сингапур може да заим-

стваме?
- Може да създадем законодателство за частните инвестиционни фондове.
- Имало ли е досега пречки за създаването на такива фондове?
- Такъв тип законодателство съществува във финансовите центрове като Люксембург, Лондон. То ще позволи вместо средствата на частните вложители да спят в
банките, да бъдат въвлечени в икономиката на България.
Ще има възможност в тези фондове да се привличат и
средства от чуждестранни граждани.
- Ако се направи регулация, да не се окаже, че са
създадени и пречки?
- Целта е това законодателство да съдейства за избягване на двойното данъчно облагане за участниците във
фонда и за самата структура.
- Нека да изясним и вашата идея за българския вариант на плана „Юнкер“.
- Трябва да се създадат допълнителни възможности
за предоставяне на насърчителни мерки от БАИ. Вторият въпрос е за активизирането на спящите финансови
средства. Третият въпрос е свързан с координирането на
всички възможности за финансиране в България, в това
число и използването на еврофондовете. Българският
вариант на плана „Юнкер“ би следвало да реши тези
три групи въпроси. Ще привличаме повече инвеститори,
като им даваме различни възможности на подпомагане.
Имаме желание по-активно да работим и по програмата
граждансто през инвестиция. Годишно през БАИ минават
по 70-80 преписки, което означава, че около 160 млн. лв.
минават през икономиката ни срещу получаването на
гражданство. Условие за него е 2 млн. лв. инвестиция.
- Но тези намерения означават ли, че ще се ползват
средства по плана „Юнкер“?
- Желанието ни е да концентрираме голям кръг от
инвестиционни проекти с цел да намерим финансиране
по плана „Юнкер“. Правейки реплика на плана „Юнкер“,
целта ни е да дадем решение на няколко групи от въпроси. За нас икономически растеж от 4,5% през 2016 г. е
постижим.
- Пари има, но как да събудим инвестиционната активност на техните притежатели?
- Чрез подобряване на инвестиционната среда и чрез
предоставяне на интересни и рентабилни проекти.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÂÀÐÈÀÍÒ ÍÀ ÏËÀÍÀ
“ÞÍÊÅÐ” Å ØÀÍÑÚÒ ÍÈ ÇÀ
ÏÎÂÅ×Å ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
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ÑÂÈÊÍÀÕÌÅ
Ñ ÓÑÌÈÐÈÒÅËÍÀÒÀ
ÐÈÇÍÈÖÀ ÍÀ ÂÀËÓÒÍÈß
ÁÎÐÄ, ÍÎ Å ÄÎÁÐÅ
ÄÀ ÇÍÀÅÌ ÈÌÀÌÅ
ËÈ ÏÎ-ÓÄÎÁÅÍ
ÂÀÐÈÀÍÒ, ÃÀÐÀÍÒÈÐÀÙ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÀÒÀ ÍÈ
ÑÒÀÁÈËÍÎÑÒ

ВРЕМЕ
ЛИ Е ЗА

ÂËÈÇÀÍÅ Â
ÅÂÐÎÇÎÍÀÒÀ
àâòîð: ßíà Êîëåâà

П

рез кратки периоди от време въпросът за присъединяването на България към еврозоната се
поставя по един или друг повод, но после отшумява. Неотдавна Българската стопанска камара
обяви, че паричният съвет вече е изживял своето
време и България трябва да стане част първо от Шенгенското пространство, а след това и от еврозоната.

в Европа доведе до това тази възможност да бъде трудна за реализиране. Той смята, че има много политика във
влизането ни в еврозоната, а и критериите са твърде субективни. Приемането ни и в еврозоната, и в Шенген са трудно
осъществими в кратки срокове, но задължително трябва да
бъдат цел в средносрочен план, което означава не повече
от 2-3 години, смята Кирил Домусчиев.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците
(КРИБ) сега не е поставяла така категорично въпроса за
прeминаване към еврото. Още през 2009 г. нейното ръководство излезе с декларация за национална стратегия как
най-бързо България да влезе в еврозоната. Председателят
на КРИБ Кирил Домусчиев наскоро коментира, че кризата

Отдавна свикнахме с усмирителната ризница на валутния борд. Тя може да не е най-доброто, но ни пази от кошмара на хиперинфлацията през 1996 и началото на 1997 г.
Когато през лятото на миналата година се избираше новият
управител на БНБ, проф. Стив Ханке, известен като баща
на валутния борд у нас, предупреди, че гуверньорът на
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централната банка трябва да е против влизането на България в еврозоната. И се аргументира така: „На България й
трябва валутен борд и дисциплина. Ако влезете в еврозоната, вие ще изгубите всякаква дисциплина и се страхувам,
че ще започнете да вървите по посоката на Гърция, защото
ще имате големи фискални проблеми“.
„Никой не оспорва стратегическата цел на България за
членство в еврозоната, въпросът е не дали, а кога“, заяви
през януари управителят на БНБ Димитър Радев. От негови
изказвания става ясно, че този въпрос ще стои на дневен
ред едва след като приключат проверката на качеството на
активите и стрес тестовете на банките.
„Многократно съм водил дискусия с цел да знаем по кой
път трябва да минем, за да стигнем до обетованата земя.
Трябва и те да ни искат в това семейство“ – напомни деликат-

но министърът на финансите Владислав Горанов през януари
по време на годишната среща на бизнеса с правителството.
Има много въпроси, свързани с плюсовете и минусите
както на присъединяването към еврозоната, така и с оставането във валутен борд, а също със стратегията на България за това присъединяване, ако се вземе решение, че е
време да поемем по този път. Присъединяването към еврозоната не е въпрос само на нашето желание. Добре е
обаче да започнем този разговор. Решенията не бива да са
емоционални, а да се основават на трезв и безпристрастен
анализ на ситуацията и на всички рискове. Пътят към еврозоната не е постлан с червен килим. Той минава и през т.
нар. чакалня – въвеждането на валутния механизъм ERM II.
Сп. „Икономика“ събра няколко мнения, без да се ангажира кой е правилният път.

Öâåòîñëàâ Öà÷åâ, ãëàâåí èíâåñòèöèîíåí êîíñóëòàíò â ÅËÀÍÀ Òðåéäèíã:
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ко България стане част
от еврозоната, ще се премахне валутният риск и с
него хипотетичната възможност да падне валутният борд. Преди няколко години
тази вероятност беше коментирана от анализатори на чужди банки, но това не доведе до осезаем
спекулативен натиск срещу българската финансова система и
фиксирания курс на лева. Такъв
сценарий в момента не е актуален. България може само да спечели, когато няма валутен риск и
от облекчените условия за международна търговия.
Влизане в еврозоната означава
неограничена подкрепа за ликвидността на банките от ЕЦБ. Последните няколко години показаха, че
такава необходимост има, както
и по отношение на качеството на
банковия надзор. Кризата с Гърция
откри по перфектен начин другата
страна на монетата – финансовата система беше спасена с огромните парични инжекции на ЕЦБ и
страните от еврозоната, но нашата съседка плати за това с тежка
рецесия и структурна реформа,
която не облекчи дълговото бреме. Вторият голям проблем от присъединяването към еврозоната е
монетарната политика, която може
да се окаже много неподходяща за
една по-малка икономика. Ниските
лихви през миналото десетилетие
бяха добри за големите експортно ориентирани страни като Германия и Франция. За останалите

това не беше лекарство, а „наркотик“, който създаде балони на пазарите на имоти, прекомерно кредитиране, лоши кредити и огромни
държавни дългове от неразумно
похарчените заеми.
Не знаем дали България ще
може да избегне подобна съдба,
но със сигурност ще има значително разминаване между монетарната политика на ЕЦБ и реалните
нужди на българската икономика.
Без съмнение бизнесът, а и
населението, ще усетят ползите
от еврото като по-удобно за международни сделки или пътуване
в чужбина. Българските компании
ще се асоциират с по-малко риск,
но от по-голямо значение за икономиката ще е изравняването на
цените с ЕС. Първоначалното изменение на цените ще дойде от

ÅÂÐÎÒÎ Å ÏÎ-ÓÄÎÁÍÎ ÇÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈ ÑÄÅËÊÈ È
ÏÚÒÓÂÀÍÅ Â ×ÓÆÁÈÍÀ, ÍÎ ÎÒ ÃÎËßÌÎ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÇÀ
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ ÙÅ Å ÈÇÐÀÂÍßÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÖÅÍÈÒÅ Ñ ÅÑ

превалутирането на лева в евро и
закръгляването нагоре с максимум
от няколко процента за отделни
продукти. Сега няма риск от инфлационен шок, защото търговците няма да са агресивни при текущото равнище на потреблението
и ниските доходи. Въпросът е как
ще се свие разликата между цените у нас и в еврозоната. Преминаването към използване на единната валута в разплащанията у нас
от фиксирания курс към еврото не
би трябвало да доведе до съществено ускоряване на инфлацията и
тя ще остане малко по-висока от
тази в еврозоната. За съжаление,
приемането на еврото не означава
автоматично повишаване на доходите, докато съществуват рискове
от нарастване на инфлационните
очаквания до реално обедняване
на част от населението.

Äèìèòúð Áðàíêîâ, çàì.-ïðåäñåäàòåë íà ÁÑÊ:
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правителният съвет на Българската стопанска камара (БСК)
настоява за ускорено присъединяване на България към еврозоната. Основният въпрос е кога и
как, а не дали България да влезе в еврозоната. Пропуснахме шанса през 2010
– 2011 г. да се присъединим към механизма ERM II поради глобалната икономическа и финансова криза. Естония, Литва и Латвия, които за България са преки
аналози, чакаха в ERM II близо десет
години при минимален срок - две години. Затова ПМС № 168 от 3 юли 2015 г.
за подготовката на България за еврозоната следва незабавно да се приведе в
действие. Не по-късно от юли-август т. г.
правителството трябва да определи целева дата за влизане в еврозоната и да
приеме национален план за въвеждане
на еврото. По това време ще бъде публикуван Конвергентният доклад на ЕЦБ,
проследяващ напредъка на България,
ще приключат стрес тестовете на банките, ще се изясни статутът на Великобритания в ЕС, ще имаме евентуално общо
и ефективно решение за миграционната
криза в ЕС.
Има един много важен въпрос – какво
губим и какво ни струва сегашният формат на валутен борд, който не се разисква достатъчно задълбочено. В повечето
случаи „паричният съвет“ се прилага в
бивши колонии, в малки островни държави, политически и икономически доминирани от големи икономики или като
кратковременна контрамярка срещу
хиперинфлацията при последващо преминаване към гъвкав валутен режим.
В договора на България за присъединяване към ЕС беше заложена клауза
за присъединяване към еврозоната при
същия валутен курс, фиксиран към еврото.
Плюсовете от въвеждането на еврото са многобройни. Един банкер казваше, че консумираме жилото, но не и
меда на валутния борд. Валутният борд
е свързан с по-високо ниво на лихвите
и по-ограничен достъп до финансиране
за МСП, с по-високо ниво на риск, с лип-

са на кредитор от последна инстанция
за търговските банки, с мащабни невидими трансфери на добавена стойност
извън страната, с огромен натиск върху
пазара на труда, с отрицателен нетен
демографски и миграционен прираст,
свързани с т.нар. „вътрешна девалвация“.
Опитът на трите прибалтийски държави показа, че пада нивото на общия
системен риск, увеличават се инвестициите, в това число ПЧИ, понижените
лихви позволяват рефинансирането
на стари задължения, освобождава се
еднократно публичен инвестиционен
ресурс за сметка на част от валутния
резерв, обезпечаващ паричната база,
задействат се ред други съпътстващи
позитивни ефекти върху заетостта, доходите и потреблението.
Най-честите страхове и масови заблуди са, че след преминаване към
еврото цените ще скочат два пъти. Посочват се Гърция и Германия, които
обаче тръгват от плаващ валутен курс,
а не от валутен борд и не са подходящ
аналог. В трите прибалтийски републики

ÅÄÈÍ ÎÒ ÏËÞÑÎÂÅÒÅ ÑËÅÄ ÂÚÂÅÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ
ÅÂÐÎÒÎ Å, ×Å ÙÅ ÏÀÄÍÀÒ ËÈÕÂÈÒÅ ÏÎ ÊÐÅÄÈÒÈÒÅ

инфлацията е близка до нашата, като
само в Естония началният еднократен
годишен ценови ръст е достигнал 10%.
Най-съществената полза е в намаляване на лихвите по кредитите, промяна
на общия мащаб на ефективността на
вложенията и разходите, отслабване
на натиска върху заетостта, доходите,
външната миграция и ред други ефекти.
Рискове ще има винаги. Най-мрачният спекулативно апокалиптичен сценарий на разпад на ЕС и еврозоната е
хипотеза, ирелевантна към целите за
бързото ни присъединяване към еврото. Разширяването на еврозоната
зависи освен от икономически, но и от
геополитически обстоятелства и цели,
които следва да бъдат отиграни в наш
национален интерес. Основен фактор
във вътрешен план е задействането на
отдавна отлагани, блокирани или изящно симулирани реформи. Тяхната дълбочина, мащаб, скорост и ефекти ще
бъдат гарантирани от постигането на
национален консенсус, от приемането
и безкомпромисното следване на един
работещ план за бързо въвеждане на
еврото.

БЕЗПЛАТНИЯТ ВЕСТНИК
НА БЪЛГАРИЯ

www.kmeta.bg

Ïðîô. äèêí Ðóìåí Ãå÷åâ, ÷ëåí íà ïàðëàìåíòàðíàòà êîìèñèÿ ïî áþäæåò è ôèíàíñè:
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България все още нямаме
разчети какви са плюсовете
и минусите от присъединяването на страната към еврозоната. Има страни като Чехия,
Словакия, Унгария и Полша, които не
предвиждат скорошно присъединяване към еврозоната. На изчаквателни
позиции са също Швеция и Дания.
Следователно, трябва задълбочено
да се анализират разчетите и аргументите на тези страни за това решение.
Отдавна правителството трябваше да
възложи на колектив от експерти да
направи сравнителни изследвания и
да предложи варианти на поведение.
Това изисква сериозна институционална организация, която нашата държава
все още не прави.
Същата инерция ни носи и по въпроса дали да не си останем вечно във
валутен борд. Лансират се необосновани твърдения, че излизането от борда щяло да улесни едни хора, които
искали да разгромят икономиката и да
извлекат спекулативни печалби. Ами
тогава защо България сега е единствената страна на планетата с валутен
борд? Значи ли това, че всички други
нации са се отдали на спекулативна
вакханалия и не са забелязали хубостите на българския паричен съвет?
Няма развита икономика, която да не
използва управляван плаващ валутен
курс. Защо тогава ни се пробутва тезата, че опцията за всички други нации
е изключена само за нас? Мисля, че с
малка група колеги имаме моралното
право да говорим за паричния съвет,
защото през пролетта на 1996 г. оценихме това предложение на МВФ като
адекватен механизъм за излизане от
задаващата се тежка финансова и
валутна криза. Тогава сегашните пробордови „експерти“ бяха категорично

против такова решение, чертаеха апокалиптични картини от фиксирането
на валутния курс. Същите хора бяха
вдъхновители, а някои от тях и преки
участници в държавния преврат от
януари 1997 г., чрез който отложиха
въвеждането на валутния борд и ограбиха още около 300 млн. долара чрез
умишления срив на лева. После…
новата власт бързо смени позицията
си на 180 градуса и стана ревностен
привърженик на паричния съвет. Той
й осигури нужното спокойствие, за да
заграби държавни активи за милиарди,
чрез последвалата криминална приватизация. Но ние считахме, че този специален валутен режим ще се използва
за не повече от 3-4 години. Уви, този
момент беше изпуснат, когато икономиката ни се развиваше възходящо в
периода 2003-2007 г. Следващите кризисни години вече не позволяваха тази
опция поради твърде големия и следователно неприемлив риск.
Сега имаме две възможности за из-

лизане от валутен борд: като се присъединим към еврозоната или като преминем към регулиран плаващ валутен
курс при запазване на националната си
валута.
Последните развития на кризата в
ЕС както поради сериозните трудности в самата еврозона, така и поради
мигрантския шок, ни отдалечават от
първата опция. Дано не се налага да
преминем принудително към втората
опция, ако кризата в ЕС се задълбочи
и надделеят центробежните тенденции. Е, остава и трета опция - да си
стоим във валутен борд за неопределен период. Това също не е приемливо, защото при новите конкурентни
условия ние така бихме се отказали от
възможността да стимулираме износа
и да регулираме платежния си баланс
чрез промени във валутния курс на
лева към другите конвертируеми валути. Крайно време е освен за политическото си спокойствие да помислим и за
интересите на българския бизнес.

ÁÚËÃÀÐÈß Å ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÀÒÀ ÑÒÐÀÍÀ Â ÑÂÅÒÀ Ñ ÏÀÐÈ×ÅÍ ÑÚÂÅÒ,
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ъв времена на несигурност и разделение, в свят,
разделен от граници, бежанци и войни, една инициатива може да обедини кметовете, ако не на света,
то поне на Европа. Тя не идва от голяма Германия
или етнически пъстрата Франция. А от малка България, която има амбициите да се превърне в организатор
на първия уникален конкурс „Кмет на Европа“. Надпреварата
ще се организира от Асоциация „Евро Адванс“, с помощта на
Kmeta.bg - Портала на българските общини и единствения
безплатен вестник, посветен на местната власт „КМЕТА.bg“.
Тя е патентована на 7 езика и ще се проведе в Брюксел през
тази или следващата година.
Целта на инициативата не е състезание в чистия смисъл
на думата. Тя трябва да покаже на света, че във времената
на несигурност местната власт може да бъде пример за това
как планетата да се превърне в по-добро място за живеене.
Ако светът се управляваше от кметове, той нямаше да бъде
разделен от граници и съмнения. Защото градоначалниците
доказано могат да управляват своите малки общности, без
да ги делят на етнос, вяра, култура и дори националност.
Нашите градове са мрежа от контакти, дори и без интернет.
Всяка община поддържа връзка както със съседите си, така
и с други свои събратя, някои на хиляди километри. Кметовете обменят идеи, решават проблеми и се учат от грешките
си. Ненапразно те са единствените, освен държавния глава,
които се избират пряко от хората.
Затова и „Кмет на Европа“ не е само начинът да покажем

постиженията на българските кметове спрямо европейските
им колеги. Целта е да изградим неформална мрежа от местни институции и власти, която да позволи на градовете да
обменят идеи, да показват това, което са направили, и да
разказват за предимствата и постиженията, които има нашият континент.
Уникалността на конкурса вече е оценена високо както в
България, така и в Европа. Зад нея застанаха редица европейски институции и политици. Над 50 български градоначалници също подкрепиха инициативата на Kmeta.bg „Кмет
на Европа“. Всяко голямо пътуване започва с една малка
крачка. Когато преди повече от три години създавахме Kmeta.
bg, единствената медия, посветена на българските общини,
вярвахме, че една малка стъпка извън жълтите павета ще
покаже на хората, че животът не се изчерпва само със столицата и има десетки прекрасни истории от различни региони,
които си струва да бъдат разказани. Малката ни крачка се
превърна в маратонско бягане. През годините сайтът натрупа стотици хиляди читатели. Завоюва доверието на стотици
български кметове и институции, които вече го разпознават
като своята медия. Оправдахме тяхното доверие като вече
година издаваме единствения безплатен български вестник,
посветен на местната власт, „КМЕТА.bg“ и го изпращаме до
близо 150 000 верни читатели. Както във всяко дълго бягане,
обаче, темп(ото трябва да се ускорява все повече и повече.
Затова сега ни предстои най-трудната дисциплина – да докажем, че България има силата и увереността да бъде двигател на инициативата „Кмет на Европа“.
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Â ÅÄÈÍ ÐÀÇÄÅËÅÍ ÑÂßÒ
ÃÐÀÄÎÍÀ×ÀËÍÈÖÈÒÅ
ÄÀÂÀÒ ÏÐÈÌÅÐ ÊÀÊ
ÐÀÇËÈ×ÍÈ ÎÁÙÍÎÑÒÈ
ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÆÈÂÅßÒ
ÁÅÇ ÁÀÐÈÅÐÈ
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роф. Миланова, според вас
как върви процесът по оценка на качеството на активите
(AQR) на българските банки?
- БНБ направи оповестяване
на различните етапи на проверката, оповести части от методологията, по която тя
ще се извършва. За мен е притеснително, че всичко се прави на английски език.
Банкерите в по-голяма или в по-малка
степен знаят езика, но нашият официален език е българският и не може българската централна банка да изпраща на английски език методологията, по която се
извършва толкова важна оценка. Идеята
беше тази методология да се адаптира,
като се съобрази с бизнес моделите на
нашия местен пазар и преобладаващите в него рискови фактори. Тя трябваше
да се предостави на български език, тъй
като понякога в превода се загубват някои
важни детайли, или се получава двусмислие. Можеше да се договорят с консултанта „Делойт България“ да свърши тази
работа.

ÍÀ ÏÐÎÖÅÑÀ
ÏÎ ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÍÀ
ÀÊÒÈÂÈÒÅ È ÍÀ
ÑÒÐÅÑ ÒÅÑÒÎÂÅÒÅ
ÒÐßÁÂÀ ÄÀ
ÑÅ ÃËÅÄÀ
ÑÏÎÊÎÉÍÎ

- Кое наложи в еврозоната да бъде
направен преглед на качеството на активите на банките?
- Това стана през 2013 и 2014 г., тъй
като със създаването на Европейския
банков съюз целият надзорен механизъм
мина в ръцете на Европейската централна банка (ЕЦБ). Естествено е надзорната
институция да иска качеството на активите да бъде оценено по единна методология и единен подход. В Европа никога
преди това не е имало единна методология, по която да се оценяват активите,
за разлика от България, където имахме

Наредба 9, чиято цел беше да класифицира кредитите според тяхното качество
и да формира необходимите обезценки
или провизии за кредитен риск. Накрая
се оказа, че от проверените 150 банки на
25 банки трябва да се наложат мерки за
оздравяване и според конкретната ситуация да им се дадат срокове, в които да си
набавят капитала.
- Защо България прави аналогична
проверка, щом не е част от еврозоната?
- Проверката на банките извън еврозоната е по желание. Тази проверка обаче
беше наложена от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници.
Законът възложи да се организира преглед на качеството на активите, в това
число да се провери качеството на обезпеченията, както и практиките по обезценяване и провизиране за кредитен риск.
Решено бе това да се направи от независими външни лица с много висока професионална репутация. Една от целите на
тази проверка е да се възстанови доверието в БНБ и в банковата система след
случая с Корпоративна търговска банка.
След проверката на качеството на активите централната банка може да вземе
стратегически решения, свързани с присъединяването към еврозоната и интегрирането към Европейския банков съюз.
Независимо от случая с КТБ, привлечените депозити в банките нарастват и това
свидетелства за доверието в банковата
ни система.
- Имахме Наредба 9, а се стигна до

- Различни консултанти и одитори правят сегашната проверка.
Кое ни гарантира, че действително
прилагат едни и същи стандарти и
не си затварят очите за определени
несъответствия?
- Те имат опит, методологията трябва да е адаптирана към нашите ус-

ловия и това донякъде е гаранция за
надеждността на проверката. Притеснявам се, че в проверката са включени
и хора, които няма как да прочетат на
български документите в банките. Те
се ползват от услугите на български
експерти. Но не зная доколко централната банка контролира този процес,
знае ли кои са тези, които действително проверяват. Накрая ще стои подписът на съответния експерт от чужбина
от съответната организация, избрана
за т. нар. доставчик на услуги.
- Какво всъщност се проверява?
- Одиторите и консултантите, или т.
нар. доставчици на услуги, имат десетина основни задачи. Първата задача
е проверката на политики, процеси и
преглед на счетоводната политика на
банката. Проверяват се политиките
и процедурите на банката, свързани
с управлението на необслужваните
кредити и оценка на обезпеченията,
дефинициите за обезценяване и не-
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фалита на КТБ. Защо?
- Явно има нарушения на стандартите, по които се е извършвала проверката в тази банка, а може би и в
други банки. Тази наредба беше отменена през април 2014 г., тъй като влезе
в сила Регламент 575 за капиталовите
изисквания, който да се прилага пряко
във всички страни от ЕС. Той регулира
капиталовата адекватност на банките,
рисковите експозиции, риска от концентрация, ликвидността, равнището
на ливъридж. Когато стана историята
с КТБ, Наредба 9 току-що бе отменена, макар че назад във времето е
трябвало стриктно да бъде прилагана.

Ïðîô. Åìèëèÿ Ìèëàíîâà å ïðåïîäàâàòåë â êàòåäðà “Ñ÷åòîâîäñòâî è
àíàëèç” êúì ÓÍÑÑ. Ðàáîòè â íåÿ îò 1975 ã. Îò 1997
äî 2001 ã. å çàì.-ïðåäñåäàòåë íà ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà Áàíêîâàòà
êîíñîëèäàöèîííà êîìïàíèÿ. Â ïåðèîäà 1997 - 2007
ã. å ïîäóïðàâèòåë íà ÁÍÁ
è ðúêîâîäèòåë íà óïðàâëåíèå “Áàíêîâ íàäçîð”,
ñëåä êîåòî îêîëî ÷åòèðè
ãîäèíè å ïðåäñåäàòåë íà
Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå
íà Ïîùåíñêà áàíêà. Òÿ å
äèïëîìèðàí åêñïåðò-ñ÷åòîâîäèòåë, ÷ëåí íà Èíñòèòóòà íà äèïëîìèðàíèòå
åêñïåðò-ñ÷åòîâîäèòåëè.
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обслужвани кредити (експозиции в
неизпълнение), за преструктурирани експозиции и доколко те съответстват на добрите практики. Втората
задача обхваща основни проверки
на данните за кредитния портфейл,
предоставени от банката, и съответствието им със счетоводната система и тяхното валидиране. След
валидирането, което трябваше да
е приключило до 18 март, следва
определяне на извадката от кредитите, които да се проверяват. Имаше предварителна извадка, направена от БНБ, която трябваше да
се допълни с още кредити, за да е
представителна. Проверката
ще
включва големите експозиции и порисковите експозиции, необслужваните кредити, кредити към свързани
лица, вътрешните експозиции на
банката, както и преструктурираните експозиции.
- Свързаните лица ли крият
един от най-големите рискове за
банките?
- Да, това са особено рискова категория експозиции. Назад във времето най-големите беди на банките
са нанасяни от големите експозиции
(които са повече от 10% от капитала
на банката и не бива да надвишават
25% от нейния капитал), свързани с
акционерите или с управляващите
банката, т.е. станали са вътрешни
експозиции.
- Често свързаните лица са
трудно проследими…
- Така е, наистина е трудно да
откриеш и да докажеш свързаността от формална гледна точка. Централната банка изпрати указания
за свързаните лица, направени и
на базата на опита, който се получи и от КТБ. Това, което там стана,
не е срещано за първи път. Докато
бях подуправител на БНБ, сме откривали доста сериозни нарушения
в 1-2 банки, но е преодолявано със
съответните надзорни мерки. Това
става по-лесно в работеща банка,
отколкото в банка, поставена под
специален надзор, когато забраниш
всички нейни операции, не правиш

нищо, за да й окажеш подкрепа или
да помогнеш за оздравяването й,
или да я преструктурираш. Накрая
нищо друго не може да стане, освен
да й отнемеш лиценза.
- Цялата схема логично ли водеше към този резултат?
- От самото начало схемата беше
така построена, че друго не можеше
да се случи.
- Ако същата схема бъде приложена към която и да е друга
банка, тя ще доведе до подобен
резултат, нали?
- Няма какво друго да стане, ако
в аналогична ситуация не се окаже
подкрепа на банката, която и да е
тя. Оставиш ли я да вегетира, резултатът ще е същият. Сега говорим
за събиране на кредитите, а те много по-лесно щяха да се управляват и
рискът по тях да е много по-малък,
ако беше оказана необходимата
подкрепа. Единственият полезен ход вече е КТБ да се
продаде като предприятие.

- Кой е най-същественият етап
от прегледа на качеството на активите на банките?
- Най-същественият етап е прегледът на самите кредитни досиета. Ще се преглеждат корпоративни
кредити, кредити за малки и средни
предприятия, ипотечни кредити, а
ритейлът ще се оценява на портфейлна основа. Обект на проверката няма да бъдат тези кредити, които са провизирани повече от 95%.
При този преглед трябва да се определи подходящият размер на провизията за кредитен риск за клиенти,
за чиито експозиции има свидетелство за обезценка, съгласно приложимите счетоводни стандарти и до-

от извадката върху целия кредитен
портфейл. Тогава ще се получи необходимото количество провизии
и на базата на тях на следващия
етап ще се определи капиталовата
адекватност на банката, т. е. дали
нейният капитал е достатъчен да
покрие провизиите, определени при
проверката на кредитните досиета,
екстраполирани върху целия кредитен портфейл. Тази задача трябва
да се извърши с изключителна прецизност и обективност, за да не се
появят субективни допускания, които може да доведат до „милиони и
милиарди“ разлика в крайния резултат. Проверката може да установи,
че при някои банки има недостиг от
базов първичен капитал, който да
покрие необходимите провизии, в
зависимост от рисковия профил на
банката. Тогава ще се приемат съответните мерки за оздравяване или
за преструктуриране на банката.
Целият този процес ще приключи до
средата на юли. След това започват
стрес тестовете.
- Обяснете какво ще представляват стрес тестовете…
- Това са допускания за отрицателни темпове или срив на икономиката, вследствие на което се стига
до увеличаване на безработицата,
което може да се пренесе върху нарастване на необслужваните експозиции; допускания за нарастване на
ликвидния риск, при положение, че
се изтеглят например 20% или 50%
от депозитите и т.н. Тези тестове
проверяват доколко капиталът на
банките ще издържи, при положение
че той е променен след проверката
на качеството на активите. Стрес
тестовете не са нещо ново за българските банки. Непрекъснато се
правят стрес тестове за кредитния
и за ликвидния риск, за пазарния и
за лихвения риск в банковия портфейл. Новото е, че ще е определена
нова величина на капитала, съобразена с оценените активи по адаптираната методология на ЕЦБ.
- С какъв финансов ресурс ще
се оказва подкрепа, ако се конста-
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Много е важно тези кредити да
се идентифицират, тъй като има

практика банките да предоговарят
сроковете в резултат на затруднения на кредитополучателя. Често
те не се класифицират като рискови
и за тях не се заделят съответните
провизии за кредитен риск. Ще бъдат проверени също така вътрешните експозиции, както и експозициите на банките към свързани лица
и ще се определи недостигът от
провизии. Паралелно с това ще се
провери и адекватността на обезпеченията. След като се определи
качеството на съответния кредит и
се определи дали провизията е достатъчна или тя не достига, на следващия етап ще се направи екстраполация на заключенията
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пълнителни надзорни изисквания от
страна на БНБ. Трябва да се идентифицират експозициите с мерки по
въздържане или по преструктуриране и да се определят обезценките и
за тях. Наричат се мерки по въздържане, тъй като банката е направила
отстъпка, въздържайки се от принудителни действия и е предоставила
допълнителни условия заради влошеното финансово състояние на
кредитополучателя – удължаване
на срока на кредита, гратисен период за главницата, намаляване на
дълга, рефинансиране и т. н.

тира такава необходимост?
- Не съм източник на надеждна
информация по този въпрос. Вероятно част от емисията от 2 млрд.
евро дълг е предвидено да послужи
за такава подкрепа.
- Проверката на качеството на
активите как се отразява на банките - намалява ли тяхната активност?
- През 2015 г. те са трупали ликвидност, за да може да отговорят на
евентуални ликвидни сътресения
след оценката на качеството на активите. Голяма част от банките са
начислявали провизии, без да чакат
резултата от проверката. Те са се
въздържали от поемане на допълнителен кредитен риск.
- Твърде деликатно е, но каква
препоръчвате да е реакцията на
клиентите на дадена банка, ако
проверката установи, че тя има
проблеми?

- Трябва да се запази спокойствие, тъй като вече има механизъм
по Закона за оздравяване и възстановяване на кредитните институции. Надявам се БНБ вече да има
капацитета, тъй като се създаде
нова дирекция „Преструктуриране
на кредитни институции“, различна
от управление „Банково“ и „Банков
надзор“. Дирекцията ще трябва да
предложи оздравителни мерки, ако
има нужда от такава намеса. Необходимо е да уточним, че ако искаме
стабилна банкова система, трябва
да има перманентен, строг и в същото време разумен банков надзор.
Основното предназначение на
банковия надзор е да се ограничи
рискът от загуби за вложителите,
като по този начин се запази общественото доверие в банковата
система. Задачата на надзора е да
гарантира, че банките оперират по
безопасен и разумен начин, както и
че притежават достатъчен капитал и

резерви за посрещане на рисковете,
възникващи в хода на дейността им.
- Проверката на качеството на
активите и стрес тестовете достатъчна гаранция ли ще са срещу
банкови фалити?
- Не бива да се очаква, че банковият надзор ще предостави гаранции, че никоя банка няма да
фалира. Фалитът е част от поемането на риска в пазарната икономика. Надзорът трябва да създаде
такава среда, при която на пазара
се допускат само здрави, надеждни,
благоразумни банки, които избягват
поемането на прекомерни рискове.
Инспекциите трябва да се правят
по съответната методология, рисковете да се откриват навреме и да
се предприемат адекватни мерки. В
случая е важно да се отбележи, че
на целия този процес по оценка на
качеството на активите и на стрес
тестовете трябва да се гледа спокойно.

НИКОЙ НЕ
ПОЗНАВА СВЕТА
ПО-ДОБРЕ ОТ DHL.
ЗАТОВА НИ Е
ТОЛКОВА
ЛЕСНО ДА ВИ
СВЪРЖЕМ С НЕГО.
DHL терминалите са на самообслужване.
Повече информация за услугата и
търговски комплекси Shell, където се предлага,
може да намерите на dhl.bg.

„СИЕЛА СЧЕТОВОДСТВО“
Â ÏÎÌÎÙ ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈÒÅ
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- Какво съдържа софтуерът?
- „Сиела Счетоводство“ съдържа всички необходими
нормативни актове в областта на счетоводството, данъчното облагане, трудовото право и социалното осигуряване.
Текстовете на актовете са актуализирани в деня на обнародване в ДВ. Има Национални счетоводни стандарти.
МСС и МСФО – консолидирани, като измененията на стандартите се нанасят след всеки изменителен акт. В продукта могат да се намерят и Международни стандарти на
върховните одитни институции. Достъпни за потребителя
са много важни методични указания, становища, заповеди,
писма и разяснения на министерства и ведомства, всички
инструкции и официални указания на МФ, НАП, НОИ, МТСП
и др. за правилното прилагане на нормативните актове.
Предлагаме и коментари по актуалното законодателство
на известни експерти, усъвършенствани професионалисти
в дейността си. Има голям брой авторски статии, тълкувания, анализи и примери от водещи експерти в различните
области.
Към съдържанието са прибавени и процедури в областта
на счетоводството, данъчното облагане, трудовото и осигурителното право, банки и банкова дейност и търговско право.
Това са разработени подробни юридически описания на изискванията и действията за осъществяването на различните
процедури. Всички те имат препратка към бланков формуляр
в pdf формат. Образците и формулярите, над 3000 на брой,
са с опции за попълване, разпечатване, редактиране и подписване с електронен подпис, готови да бъдат обменяни по
електронен път.

Налични са всички първични и вторични счетоводни документи и регистри, чието предназначение е основно да
стандартизират документооборота във фирмите, както и да
улеснят счетоводителите, които го поддържат. Голяма част
от бланките са автоматизирани и функциите им са съобразени с нормативния регламент. Изчислителните модули дават
възможност за бързо и лесно изчисляване на хонорари по
различните видове договори, бързо пресмятане на осигурителни вноски по трудови възнаграждения, обезщетения, лихви и др. Вградените контроли не допускат грешно попълване
на формулярите, автоматизират процеса на изготвянето им
и следят за съответствието между нормативната база и информацията ,попълвана от потребителя.
Потребителите имат възможност да използват и разработените речници в продукта: Английско-български речник
на термините от митническото право на ЕС, Английско-български речник (одит, счетоводство, данъци, финанси, право),
Английско-български юридически речник, Българо-английски
речник (одит, счетоводство, данъци, финанси, право). Софтуерът има специфично евристично търсене, което дава възможно най-точните резултати. Особено полезна е опцията за
преглед на различните редакции на даден нормативен акт,
като чрез нея може да следите тенденциите при измененията
на законодателството в тази област.
- Предлагате ли на потребителите международна информация?
- „Сиела Eвросчетоводител“ е експертно приложение на
продукта „Сиела Счетоводство“. Съдържа европейските счетоводни норми. Налични са актовете на ЕС – учредителни
договори, регламенти и директиви, решения на Съда на ЕС.
- В каква насока имате желание да се развиват продуктите?
- Посоката на развитие, която следваме, е освен правноинформационна система да превърнем продуктите в електронни енциклопедии. За целта предоставяме възможност
за публикация „Сиела Счетоводство“ и „Сиела Евросчетоводител“ са електронни счетоводни библиотеки, в които след
редакция, всеки потребител има възможност да публикува
свои коментари и статии.

ФИНАНСИ
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-жо Спасова, защо от „Сиела Норма“ АД решихте
да акцентирате върху правно-информационния
софтуер „Сиела Счетоводство“?
- „Сиела Счетоводство“ е специализирана правно-информационна система, водещ информационен
продукт, предназначен за счетоводители, одитори, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, икономисти, държавни служители, мениджъри и други специалисти, които проявяват интерес към счетоводството. Безспорно
това, с което се гордее продуктът, е, че печели доверието на
потребителите си.
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Емилия Спасова е ръководител
на „Сиела Счетоводство“
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Ïåòúð Èâàíîâ:

ПРОМЯНАТА ЗАВИСИ

È ÎÒ ÑÀÌÈÒÅ ÍÀÑ

Ïåòúð Èâàíîâ å îñíîâàòåë è óïðàâëÿâàù ïàðòíüîð íà ôèðìà “Ñîëèòðîí Áúëãàðèÿ” ÎÎÄ. Çàâúðøèë
å ñïåöèàëíîñò “Ìàòåìàòèêà” âúâ Ôàêóëòåòà ïî ìàòåìàòèêà è ìåõàíèêà íà ÑÓ “Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè”. Ñïåöèàëèçèðàë å ôóíêöèîíàëåí àíàëèç. Ïî âðåìå íà ñëåäâàíåòî ñè (1986 - 1988) å ïðîãðàìèñò
â Ëàáîðàòîðèÿòà çà àâòîìàòèçèðàíè ñèñòåìè â îáðàçîâàíèåòî. Ïðåäñåäàòåë å íà ÓÑ íà ÁÀÈÒ îò
2013 ã., êàòî ïðåäè òîâà äâà ìàíäàòà å áèë ÷ëåí íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò. Ïåòúð Èâàíîâ å ÷ëåí è íà ÓÑ
íà Êîíôåäåðàöèÿòà íà ðàáîòîäàòåëèòå è èíäóñòðèàëöèòå â Áúëãàðèÿ.
Ôîòî Ñòîÿí Éîòîâ

У

В последните години се опитвам да променя… всичко онова около мен, което намирам за неправилно и което
смятам, че мога да променя. И продължавам да търся и
други хора с желание да го правят.

Моят бизнес опит ме научи, че… винаги трябва да съм
готов да науча нещо ново.

Най-голямата изненада, която имах напоследък… За
съжаление, нищо от случващото се напоследък в България
не ме изненадва.

Бизнес лидерът е човек, който… не се колебае да отстоява идеите си и намира подкрепа за тях дори
сред опонентите си.

Принципите в управлението, които спазвам, са… откритост и почтеност.

Лично аз инвестирам в… образованието на децата си.

Случката, която ми даде основания да вярвам в доброто... ако говорим за бизнес в България, отдавна чакам
отново да се случи нещо добро.

Бизнес инстинктът ми дава знак, че… начинът ни на
живот и на правене на бизнес ще се промени качествено
заради развитието на ИТ.

Моята любима максима е… както и при децата, нямам
любима само една.

В отношенията с партньорите държа на… fair play
(англ. - честна игра) и взаимно доверие.

Бих дал награда… на млади хора за това, че се образоват и реализират наученото в практиката.

Да развиваш собствен бизнес в България е… откачена история, или, дипломатично казано - трудно лавиране
между корупция, лошо прилагане на законите и липса на
морал. И все пак си струва!

Препоръчвам… да търсим първо основания за оптимизъм, а след това поводи за оплакване.

Едно от най-успешните ми попадения досега е… компанията, която водя вече 25 години.

Очаквам… държавата: 1) да си припомни, че образованието трябва да е нейна основна грижа, и 2) да подпомогне
развитието на отрасли с висока добавена стойност, естествено и информационните технологии.

Ôèðìåí ïðîôèë: “Ñîëèòðîí” å êîìïàíèÿ, îñíîâàíà ïðåç 1991 ã. Òÿ å ñðåä ïúðâèòå â ÈÒ áðàíøà â
Áúëãàðèÿ è ïðåç ãîäèíèòå çàïàçâà ñâîÿòà äîáðà ïàçàðíà ïîçèöèÿ. Ôèðìàòà å äúëãîãîäèøåí äèñòðèáóòîð íà íàä 30 ñâåòîâíè ÈÒ ìàðêè. Òÿ å âòîðà ïî ïðèõîäè â êëàñàöèÿòà íà Computerworld çà 2014
- Òîï 100 íà ÈÊÒ èíäóñòðèÿòà, êàòî áåëåæè ðúñò îò íàä 120% ïðåç ïîñëåäíèòå 5 ãîäèíè. “Êàïèòàë 100”
íàðåæäà Solytron ñðåä ïúðâèòå 30 êîìïàíèè â Áúëãàðèÿ ïî ðúñò íà ïðèõîäèòå â êëàñàöèÿòà çà íàéãîëåìèòå áúëãàðñêè êîìïàíèè íà 2012 ã.

ÄÀ ÒÚÐÑÈÌ ÏÚÐÂÎ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
ÇÀ ÎÏÒÈÌÈÇÚÌ, À ÑËÅÄ ÒÎÂÀ
ÏÎÂÎÄÈ ÇÀ ÎÏËÀÊÂÀÍÅ
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спешните компании си приличат по… готовността си да се променят, като прилагат иновативни решения.

ЛИДЕРИТЕ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Ñòîÿí Ñòàâðåâ:

ОБРАЗОВАНИЕТО
È ÍÀÓÊÀÒÀ ÑÀ ÇÀËÎÃ
ÇÀ ÓÑÏÅØÅÍ ÁÈÇÍÅÑ
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ÈÍÎÂÀÖÈÈÒÅ ÑÀ ÐÅØÀÂÀÙÈ ÇÀ ÂÑÅÊÈ ÏÀÇÀÐÅÍ
ËÈÄÅÐ È ÈÌÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ,
Ñ ÊÎÈÒÎ ÄÀ ÑÅ ÏÎÄÏÎÌÀÃÀÒ ÊËÞ×ÎÂÈÒÅ
ÔÀÊÒÎÐÈ ÇÀ ÒßÕÍÎÒÎ ÑÚÇÄÀÂÀÍÅ

àâòîð: ßíà Êîëåâà

Б

ългария заема 54-а позиция от 140 изследвани икономики, сочи Глобалният индекс за конкурентоспособност в последния
доклад на Световния икономически форум.
Значително изоставане се наблюдава в качеството на функциониране на институциите - 107-а
позиция, а развитието на иновациите и бизнеса заема
съответно 94-то и 98-о място. За придвижване напред
в класацията допринася 38-ото място за степента на
използване на информационни и комуникационни технологии. Определящ компонент за развитието на икономиката в глобалния свят ще бъдат иновациите, а те
са резултат от добре функционираща образователна
система.

Получаваме много ниска оценка за степента на
взаимодействие между университетите и индустрията – 112-о място. Българският бизнес търпи негативи
от липсата на сътрудничество с науката, което да генерира приложими научни решения. Не можем да очакваме по-висок иновационен капацитет на бизнеса, ако
не функционират качествените фактори – образование,
иновации и ефективни политики за обучение и квалификация на персонала.

В мониторинговия доклад на Европейската комисия в сектор „Образование“ се казва, че около 40%
от 15-годишните ученици в страната ни са функционално неграмотни и не са в състояние да разбират и
анализират това, което са прочели. Възможно ли е 124
години след първия Закон за народното просвещение
в България да сме изправени пред необходимост от
просвещение? В същия доклад се твърди, че приблизително половината от всички студенти в България учат
в шест от общо 52 професионални области: икономика, администрация и управление, право, комуникации
и информационни технологии, педагогика и туризъм.
Следователно има силен дисбаланс в професионалното ориентиране и изобщо в структурата и функционирането на висшето образование и научната сфера, което
ще задълбочава проблемите с липсата на средни и висококвалифицирани технически кадри. Някои отлични
постижения на отделни научни институти или елитни
училища са повод за национална гордост, но погледът
ни трябва да е насочен в тенденциите, а не в изключенията.
Изискват се бързи решения, тъй като за да се видят положителни резултати в консервативни системи

ВИЗИОНЕРИ
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Ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

като образованието и науката, ще минат години. Крайно време
е образованието да стане стратегически приоритет и вниманието на цялата институционална машина да се концентрира в провеждане на политика и прилагане на прецизни мерки
за повишаване качеството на образованието и подобряване
на връзката му с бизнеса. Заслужават подкрепа усилията за
развитие на дуалното образование в средните училища. Германската икономика заема четвърто място по конкурентоспособност и дуалното образование е доказано добър начин да се
осигурят подготвени средни специалисти.
Политиката за промяна на висшето образование следва
да е фокусирана към постигане на такъв тип финансиране, което да е обвързано с високо ниво на подготовката, оценявана
през призмата на реализацията в реалния бизнес. Виждаме
резерви в използване на форми на финансов инженеринг, например стартиращи фирми. В университетите няма практика
за развиване на стопанска дейност, за интензивно прилагане
на принципите на публично-частните партньорства, а това е
работещ механизъм за сътрудничество. Най-успешните научни
организации в света са тези, които директно работят с бизнеса.

Ñòîÿí Ñòàâðåâ å èçïúëíèòeëåí
äèðåêòîð è ñîáñòâåíèê íà
“Áúëãàðñêà êîíñóëòàíòñêà
îðãàíèçàöèÿ” ÅÎÎÄ. Êîìïàíèÿòà
å ëèäåð â ðàçðàáîòâàíåòî è
óïðàâëåíèåòî íà åâðîïåéñêè
ïðîåêòè, îñèãóðÿâàùè äîñòúï
äî ôèíàíñèðàíå íà ïóáëè÷íè
èíñòèòóöèè è êîðïîðàòèâíè
êëèåíòè. Ñòîÿí Ñòàâðåâ å ÷ëåí
íà ÓÑ íà ÊÐÈÁ è ñúïðåäñåäàòåë
íà Êîìèòåòà çà åâðîïåéñêè
ïðîãðàìè è ïðîåêòè, ÷ëåí å
è íà ÓÑ íà Ñäðóæåíèåòî çà
íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà è
ðàçâîéíà äåéíîñò.

Европейският институт за иновации и технологии е мощен механизъм, който подкрепя стартиращите компании. Чрез гъвкави стимули и финансови инструменти се насърчава създаването на иновативни
продукти и услуги в ключови области като иновативна
енергия, климатични промени, дигитални технологии
и др. Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (ОПНОИР) работи в тази посока.
Според статистиката разходите, вложени в научноизследователска и развойна дейност, генерират до 40%
от производителността на труда. В момента България
инвестира 0,64% от БВП в научна и развойна дейност.
Целта е този дял да нарасне до 1,5% до 2020 г. , докато
средната за ЕС стойност е над 2%.

ВИЗИОНЕРИ
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Връзката с бизнеса е важна част от условията за
финансиране и дори е изискване при кандидатстването по ОПНОИР. Голяма част от средствата по тази
програма са предназначени за публични организации.
Бизнес структури също може да инициират партньорства с научни институции, както и да кандидатстват
самостоятелно, ако имат силна научна дейност. Подходяща за тях е оста за образование и учене през целия
живот. Предвидени са мерки за развитие на стажантски
програми, студентски и ученически практики в реална
работна среда, подпомагане на дуалното образова-

ние, обратна връзка от бизнеса за спецификите на
подготовката на младите кадри с висше образование,
участие при актуализиране на учебните програми и
при провеждане на практическото обучение в професионалните гимназии. Всички усилия и инвестиции,
вложени за развитието на образованието и науката,
биха били с ограничен резултат, ако не бъдат синхронизирани с прилагането на политики за задържането и
привличането в страната на високообразованите и мотивираните млади българи, независимо от това къде
са учили.
Сред страните от ЕС България е с най-висок процент млади хора до 35 години с висше образование,
които заемат работни места, неизискващи такава степен на квалификация. Процесът на мотивиране на тази
така ценна за икономиката ни работна сила трябва да
е обвързан с политики за подобряване на цялостната
обществено-икономическа среда. За тази цел не само
ОПНОИР и ОП „Иновации и конкурентоспособност“, но
и участието по програма „Хоризонт 2020“ трябва да се
синхронизира с интересите и възможностите на българските стартиращи и развиващи се фирми, с едрия бизнес, който има научно-развойна дейност, и с международното научно и бизнес сътрудничество, защото това
носи значителна добавена стойност.

ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ

ÂÚÂ ÂÈÑØÅÒÎ ÁÈÇÍÅÑ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ЗНАНИЕ
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Àâòîð: äîö. ä-ð Âåñåëèí Ëóëàíñêè

В

исшите училища по бизнес и управление търсят
своето място и роля в глобалния свят. Всяка институция определя своята политика на развитие
в рамките на своите възможности, предопределени от икономическите реалности, с влияние от
своята история, пазарни потребности, обществена оценка
и подкрепа. Една част от съществуващите образователни
традиции са жизнени, други избледняват. Очевидна е необходимостта от баланс на традиции и иновации. Иновациите могат да бъдат най-общо разделени на технически
(свързани с изграждане на методика на преподаване и обучение, която да се възползва от новите възможности на ИТ
технологиите и дигитализацията), съдържателни (свързани
с необходимите промени в учебните планове и програми),
и познавателни (свързани с ясното разбиране на бизнеса
като част от обществото, а не като отделен придатък, и с
произтичащите предприемачески, креативни и устойчиви
програми, които допълват традиционните, предимно фокусирани върху управленски модели и теории).
Как изглежда на практика съчетаването на традиции и
иновации?

Èäåíòè÷íîñò
В съвременната динамична бизнес среда водещ обобщителен термин на посоката на развитие е глобализацията - в икономическите отношения, търговията и финансите, услугите, трудовия пазар, в културната сфера и дори
в човешките взаимоотношения. Можем ли да говорим за
глобална тенденция на глобализиране при висшето ико-

номическо образование? Разбира се, в някои отношения
и дейности като предлагане на двойни програми, уеднаквяване на учебни планове, програми и съдържание, англоезично обучение и международен академичен състав,
модерна образователна инфраструктура, ноу-хау и технологии, привличане на чуждестранни студенти и различни
форми на партньорства. От друга страна, съвсем закономерно се наблюдава и обратната тенденция на съобразяване с характера и спецификата на местната бизнес среда,
идентичност, административна култура, правен контекст
и роля на институциите. Основната роля на бизнес училището е да усъвършенства своя образователен продукт
и връзките с обществеността, така че да идентифицира и
привлече подходящите студенти, на които да предостави
висококачествено образование и помогне за реализация
по специалността, като същите изградят значими кариери
с позитивен обществен принос. Дипломата тук служи като
входен паспорт в управленските професии и се асоциира с
обществения и професионалния авторитет на висшето училище, многобройни контакти в алумни мрежа, увеличени
възможности за бъдещо кариерно и личностно развитие.

Ó÷åáíî ñúäúðæàíèå
Теорията се информира от практиката, практиката се
учи да не допуска слабости на основа на теорията. Задължително ли е акцентирането в учебното съдържание върху
теория? Категорично да, разграничавайки се от безцелното
повторение на остарели стереотипи, и фокусирайки се върху реалностите от света на бизнеса и фирменото управление. Често в преподаването се използва казусният метод
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Всеки студент инвестира в себе си, което основателно
се счита за една от най-успешните инвестиции изобщо, но
следва да знае какво получава за инвестираните средства,
време и усилия. Какво конкурентно предимство му предос-

тавя завършеното образование не само формално като притежавана диплома от престижно и скъпо висше училище,
но и в съдържателен и кариерен план като реално усвоени
актуални знания и умения, с които се постигат резултати,
способности за критично мислене, работа в екип и обществено отговорен мениджмънт. Начинът, по който се обучават
бъдещите поколения бизнес лидери, има сериозни последствия върху стопанския и обществения живот. Оценката на
бизнес училищата представлява сложна съставна величина
от оценките и приносите на различните участници, свързани с висшето училище (студенти, работодатели, родители и
семейства, академия, институции). В този смисъл е необходимо да се търси силна ангажираност с практиката, с институциите и гражданското общество, осигуряване на местните
компании с талантливи кадри, изграждане на дългосрочна
връзка на доверие всички заинтересовани страни.
Висшето бизнес училище има какво да научи от бизнеса
по отношение на заимстването на идеи как да функционира
по-правилно като бизнес организация, как по-ефективно да
управлява своите ресурси и дейности, за да може да предоставя надежден и необходим образователен продукт с
висока добавена стойност. Крайната цел на тази трансформация е достигането на състояние, в което обществото ще
признае и оцени ролята на бизнес училищата като доверени институции - създатели и доставчици както на частни
ползи, така и на обществени блага.
*Авторът е преподавател в Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт

ЗНАНИЕ

като алтернатива на сухата теория, при който въз основа на
реални бизнес ситуации се приема или отхвърля дадено управленско решение. Така се затвърждава дадена управленска теза, но на практика казусното преподаване е валидно
само за казуси със сходни обстоятелства и е абсолютно неприложимо в различен контекст. Иновацията обикновено се
извършва чрез комбиниране на местна емпирика с теория,
като последната най-често е с европейски или северноамерикански произход. Новият дизайн на учебните планове и
програми, успешно съчетаващ теория с факти от реалния
бизнес, заедно с модерните методи на преподаване с използване на казуси, групова работа, изследователски задачи и други, представляват основата на продукта на висшето
бизнес училище и академичната работа в него. Този подход
развива аналитични компетенции и ражда ново познание
за една практически ориентирана теория. Интердисциплинарността на учебния план също е новост, която представлява ограничаване броя на класическите дисциплини като
например икономикс, финанси, счетоводство, поставяйки
по-голям фокус върху приложните аспекти на мениджмънта (т.нар. „софт скилс“) като комуникативна компетентност,
чужди езици, умения за работа в екип, мотивиране и управление на екипи, поддържане на работни взаимоотношения
с широк кръг заинтересовани страни и обществеността.
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ТИХИЯТ РАСТЕЖ

ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÀÒÀ
ÈÍÄÓÑÒÐÈß
àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà

А

втомобилната индустрия намери
добра почва за развитие в България. Вярно, нямаме наша марка
автомобили, а и заводът на „Литекс
Моторс“ временно преустанови
производството на колите Great Wall, но пък в
страната работят около 100 компании, които
правят над 140 вида части и компоненти за
почти всички глобални международни марки.
Секторът е във възходящ тренд и по данни на
Аутомотив Клъстер България през миналата
година продажбите на компаниите са нарас-

нали с 15,4%.
Казват, че ако една държава може да произвежда автомобили, тя на практика може
да произвежда всичко. Ако това твърдение е
наистина вярно, то автомобилната индустрия
е добър индикатор за състоянието и възможностите на цялата ни икономика.

Ðàçâèòèå

„Автомобилната индустрия е един от найбързо развиващите се сектори в България и
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през изминалата година тя се превърна
в основен двигател за растеж”, каза неотдавна министърът на икономиката Божидар Лукарски на кръгла маса, организирана от Аутомотив Клъстер България.
Сред високотехнологичните производства в момента този бранш привлича
най-много чуждестранни инвестиции. В
последните години се забелязва тенденция за разширяване на съществуващи и
за установяване на нови производства,
които работят за водещи автомобилни
марки в Европа. Това позиционира България трайно в глобалната продуктова
верига на добавена стойност.

Ïîòåíöèàë

За привлекателността на страната ни
свидетелства и отреденото ни трето място в световен мащаб за най-добра дестинация за инвестиции в производството
в класацията „Манюфекчъринг Индекс

2015“ на Cushman&Wakefield, твърди
министър Лукарски. В топ 10 България
изпреварва Литва, заемаща 5-о място,
и Естония, която е на 6-а позиция. Изпълнителният директор на Българската
агенция за инвестиции Стамен Янев уверява, че преобладаващата част от сертифицираните от агенцията инвестиционни
проекти е именно в автомобилния сектор
и интересът продължава да расте. Фактор в подкрепа на това ще е развитието
на инфраструктура, която да отговаря на
специализираните нужди на компаниите
от автомобилния сектор и на производителите на части и компоненти. Важна
роля в тази насока имат както „Националната компания индустриални зони“, така
и общините.

Ïúòÿò íà Èçòîê

Печалбите на автомобилните корпорации растат, което им дава възможност

ÍÀÄ 100
ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÏÐÎÈÇÂÅÆÄÀÒ
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ ÇÀ
ÐÀÇËÈ×ÍÈ ÌÀÐÊÈ
ÊÎËÈ, ÍÎ ÈÌÀ
ÏÎÒÅÍÖÈÀË Â
ÈÇÒÎ×ÍÀ ÅÂÐÎÏÀ
ÄÀ ÑÌÅ ÍÀÉÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÍÈ ÇÀ
ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈÒÅ

Õðoíèêà íà àâòîèíâåñòèöèèòå
Инж. Велизар Андреев показва спортния
автомобил „София”. Произвежда се в малка серия до началото на 90-те. Усвоява
се производството на дизелови двигатели
MAN в добричкия завод “Клемент Готвалд”

1982

1985

“Мадара”-Шумен,
започва производството на малките
камиони Avia

Създаден е
българо-югославският консорциум
“Балканавто” с цел
производство на
Zastava у нас.

1988
Започва производството на
"Москвич 2141
Алеко" в Ловеч.

1989

Започва вторият голям автомобилен проект в България - във
Варна се произвежда Rover
Maestro. Производството продължава 6 месеца, за които са
асемблирани 3641 автомобила.

1994

1995

В Дупница започва производство на лекотоварните
NAMCO Ford Pony, но
още през същата година
то е прекратено

Източник: Аутомотив Клъстер България

Световният лидер в областта на автомобилната
електроника и софтуера
за нея Johnson Controls
открива клон в София за
развойната дейност

1996

2000

1998

Опит за производство на
автомобили Skoda Beta, базирани на Hyundai, но без успех.
Zastava отново предлага у нас
да започне производството на
автомобили Yugo Florida, след
като проектът Rover е спрян

2001

Белгийската компания
Μelexis за електронни
компоненти, използвани
в автомобилите, открива
българското си поделение,
което и до момента се
развива успешно

те за производство са по-ниски от тези в Китай. У нас има
потенциал за развитие на този бизнес, но въпросът е дали
ще се намери воля от страна на държавата да се създадат
необходимите условия, които да ни направят предпочитано
място за инвеститорите по пътя на автомобилостроенето
на Изток.

Ïðîáëåìè
Нашата страна има много предимства за инвеститорите
в този сектор, но има и някои проблеми, на които трябва да
се намери решение. Основният проблем е, че нямаме дос-
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да инвестират в нови проекти. Те са под натиска на своите
акционери да подобряват финансовите си показатели. Начин да направят това е да изнасят производства в дестинации, където разходите са по-ниски, а качеството е високо.
От няколко години насам девизът на производителите на
коли и компоненти е „Go East“ (англ. - Да вървим на Изток).
В Източна Европа се строят все повече мощности, докато
в западната част на континента се закриват. България все
още има шанс да хване тази вълна. В момента стратегически сме в изгодна позиция – страната е в Европейския съюз
и е на ключово географско място, същевременно разходи-

Дебют на първия български всъдеход “Преслав”,
който така и не влиза в
серийно производство.
Година по-късно заводът
“Чавдар” е ликвидиран.

Над 100 компании у нас произвеждат компопенти за автомобилната индустрия, а в „Литекс Моторс” се правят и автомобили

ПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ на коли и компоненти за тях

ÑÈËÍÈ ÑÒÐÀÍÈ
+ Òðàäèöèè â ìàøèíîñòðîåíåòî
+ Íèñêè äàíúöè
+ Ñðàâíèòåëíî åâòèíà ðàáîòíà ðúêà
+ Ðàçõîäèòå çà ïðîèçâîäñòâî ñà ïî-íèñêè îò òåçè â
Êèòàé
+ Áúëãàðèÿ å â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è å íà êëþ÷îâî ãåîãðàôñêî ìÿñòî

ÑËÀÁÈ ÑÒÐÀÍÈ
- Áúëãàðèÿ ïðîïóñíà ãîëÿìàòà âúëíà íà Èçòîê íà àâòîìîáèëíàòà èíäóñòðèÿ
- Íåäîñòèã íà êâàëèôèöèðàíè êàäðè
- Ëèïñà íà ãîëÿìà ìðåæà îò äîñòàâ÷èöè
- Ëèïñà íà äîñòàòú÷íî ñòèìóëè çà ïðîèçâîäèòåëèòå, çà
äà ìîæå òå ïî-ëåñíî äà âçåìàò ðåøåíèå äà çàïî÷íàò
ïðîèçâîäñòâî â Áúëãàðèÿ, à ïîñëå äà ïîëó÷àò ïîäêðåïà

2006 : Melexis Bulgaria отваря нова
производствена база в София. В
Кърджали е открит завод на турската
компания „Теклас“ за гумени и пластмасови компоненти за автомобили

2004

2006

В Ботевград „Сензор
Найт“започва производството на температурни сензори
за водещи автомобилни
гиганти като Volkswagen
Group и Hyundai

2007

Специализираният
в производството на
алуминиеви компоненти завод на френската
група "Монтюпе" в
Русе започва работа

2008

Японската корпорация
„Язаки“ построява
завод за кабелно оборудване за автомобили в Ямбол, който
произвежда компоненти за вграждане в
колите Renault

В Търговище е открит завод за производство на автомобилни стъкла
на „Тракия Глас България“ за Dacia,
Skoda, Audi, BMW. В Кърджали е открит втори цех на завода на „Теклас“
за каучукови и пластмасови изделия

2009

2011

Заводът на „Витте Аутомотив“ в Русе започва
производството на
заключващи механизми
за автомобилни капаци,
размерни компенсатори
и др.

2012

ALC разкрива
втори завод
край Ихтиман.

2014

Край Ловеч започва работа
заводът на „Литекс Моторс“ за
автомобили от китайската марка
Great Wall. „Язаки“ подготвя производството на кабелни комплекти
за Ford в Сливен. Доставчикът на
BMW ALC открива фабрика за кожени седалки в село Мусачево до
Елин Пелин. Учреден е Аутомотив
Клъстер България

Очаква се турската фирма
Sa-ba да започне изграждането на завод за авточасти
в Димитровград. Проектът е
за 36 млн. лв., предвиждат
се 4000 работни места.

2015

2016

Behr-Hella Thermocontrol
GmbH отваря врати в
индустриална зона „Божурище“. Това е ключов
производител на оборудване и контролни системи за
климатици за автомобили

татъчно кадри, а обучените професионалисти трудно се намират на пазара на труда. Ключът към новите инвестиции е
именно в наличието на кадри. Бизнесът отдавна говори за
недостига и направо за липсата на квалифицирани технически кадри, което спира растежа и инвестициите. Крайно
време е усилията за реформи да се насочат към системата
на средното образоване, като се работи и за повишаване
информираността и интереса на родителите, а и на самите
деца към техническите специалности.

ят в производството, информират от Аутомотив Клъстер
България. Оттам уверяват, че в следващите 10 години
най-търсените инженери ще са по мехатроника, роботика,
електроника и автомобилостроене. И ако се насочат към
автомобилостроенето, те още от учебната скамейка ще
може да попаднат в световни компании с добри условия на
работа, а най-талантливите от тях биха могли да направят
и международна кариера.

Òúðñÿò ñå èíæåíåðè

Ако обърнем поглед назад, ще видим, че имаме богата история, свързана с автомобилната индустрия. Нека не
забравяме, че България беше световен лидер в производството на електрокари. Имаме опит, традиции и умения.
Трябва да осъзнаем, че можем отново да станем име в
производството на автомобили и компоненти за тях. Сега е
моментът да направим всички усилия за това.

Големите производители ще доведат тук свои специалисти, които в процеса на работа ще обучат всички, които
бъдат наети, но те все пак трябва да имат базови умения.
Заедно с техническите университети се работи за подготовката на инженери за автомобилната индустрия, които след
завършването на своето висше образование да се вле-

НИКОЙ НЕ ПОЗНАВА СВЕТА ПО-ДОБРЕ ОТ DHL.
ЗАТОВА НИ Е ТОЛКОВА ЛЕСНО ДА ВИ СВЪРЖЕМ С НЕГО.
Повече информация за услугата и офисите на EMS/Bulpost, където се предлага, може да намерите на dhl.bg.

Àðõ. Ëþáîìèð Ñòàíèñëàâîâ,
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà
Àóòîìîòèâ Êëúñòåð Áúëãàðèÿ:

Êîìïàíèèòå ìîæå
äà ñòàíàò òðè
ïúòè ïîâå÷å
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П

роизводството на компоненти
за автомобилната индустрия
е най-бързо развиващият се
отрасъл в България през последните 5 години. Днес оборотът на компаниите в този сектор е
над 1,5 млрд. лв., а пряко заетите са
над 20 000 души, като с всяка изминала година оборотът на автомобилната
индустрия в България се удвоява. Над
100 са компаниите, които работят в
автомобилната индустрия в България,
но въпреки тази впечатляваща цифра,
нашата страна е на последно място в
Източна Европа по развитие на този
бранш. В Румъния компаниите, свързани с производството на автомобили,
са повече от 300, в Словакия са над
450, а в Полша - към 600. Тези държави са успели да създадат по-привлекателна среда за автомобилната индустрия, отколкото България, макар тук
да имаме нисък корпоративен данък и
по-конкурентно заплащане от гледна
точка на инвеститорите. Именно затова
в тези страни вече има ОЕМ (Оriginal
Еquipment Мanufacturer) производители, който асемблират автомобили в
големи размери, а Източна Европа постепенно се превръща в индустриалната зона на Европа.
За да дойде един голям производител и у нас, той трябва да разполага с
голяма мрежа от доставчици, каквато
все още в България се изгражда. Казано с други думи, в момента страната ни
изостава от останалите източноевропейски държави със 7 до 10 години.
Тенденцията на изоставане може
да бъде компенсирана само ако българската държава изгради специална
политика за привличане и насърчаване на автомобилната индустрия у нас,
съществена част от което ще бъде усъвършенстване на специализираното
образование, което може да доведе до
значително увеличение на броя на компаниите в сектора с 3 и повече пъти.
Създаването на тази екосистема от
доставчици е единственият начин за
привличане на големи ОЕМ производители, които да асемблират автомо-

били у нас.
За целта ще е необходимо да бъдат обединени усилията на
всички институции - от
министъра на икономиката и изпълнителния
директор на Българската агенция за инвестиции до местната
администрация, която
би могла да подпомогне или да унищожи всеки проект, бавейки строителни разрешения или други документи,
необходими за реализирането на един
голям инвестиционен проект. Необходима е национална политика за активното привличане на такъв тип интереси. Държавната администрация трябва
да заработи по начин, който да даде
увереност на инвеститорите, че тук има
подходящи условия за разгръщане на
тяхната дейност.
Резултатът от реализирането на
всичко това ще направи възможно у нас
до 4 години да заработят 300 и повече автомобилни компании, в които ще
работят между 40 000 и 50 000 души,
от които 10 000 експерти на високо
ниво. За щастие днес вече никой не се
съмнява в потенциала за развитие на
автомобилната индустрия у нас. До момента тя расте без особена държавна
подкрепа. Създаването на целенасочена държавна политика обаче може да
я превърне в онази сила, способна да
промени цели региони в България.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÀÒÀ
ÈÍÄÓÑÒÐÈß Å
ÑÈËÀ, ÑÏÎÑÎÁÍÀ
ÄÀ ÏÐÎÌÅÍÈ
ÖÅËÈ ÐÅÃÈÎÍÈ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

Ä-ð èíæ. Ðóìåí Êîñòîâ,
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð
íà “Äðóæáà” ÀÄ:

Ëèïñàòà íà
êàäðè å ñïèðà÷êà
çà ðàçâèòèåòî

Този проблем с кадрите не е само при
нас. Но никой не се ангажира с държавната политика в образованието. Никой
досега не е дошъл да попита мен или
мои колеги от други предприятия от какви

Другият проблем е, че преди някой да
реши административно да повишава работните заплати в цялата страна, трябва
да попита каква е производителността на
труда и може ли предприятията да си позволят по-висок фонд „Работна заплата“.
Ако има възможност, за да стимулирам
кадрите, ще повиша заплатите, без някой
административно да ме притиска за това.
Иначе административната принуда е извън пазарната логика. Факт е, че трудно
задържаме работната ръка, след като я
квалифицираме. Няма механизъм, чрез
който специалистите да остават при тези,
които са ги обучили.
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Потенциалът на тази индустрия в България е голям, но всяка инвестиция зависи от наличието на подходяща работна
ръка. При нас тя е много недостатъчна.
Системата за средно образование не
върши работа и не захранва икономиката
със средни специалисти и техници. Те излизат от училище с красиви специалности
като маркетинг и мениджмънт, вместо да
ги направят заварчици, стругари, фрезисти, които веднага може да се реализират
в машиностроенето. Да, при нас има глад
за точно такива кадри, тъй като Механотехникумът в Разград вече подготвя мениджъри и IT специалисти.

специалисти ще имаме
нужда в следващите
5-10 години, за да има
някакво планиране. Някой трябва да излезе от
кабинета си на чиновник
и чрез проучване сред
бизнеса да се ориентира от каква политика в
средното образование
има нужда. Всеки ръководител на предприятие
ще посочи и специалности, и количество
на необходимите кадри. Но това не се
прави. Парите следват ученика и ги подлъгват със специалности, от които никой
няма нужда на пазара на труда. После
ние започваме да ги учим от нулата, ако
дойдат при нас. Но електротехник не се
става лесно, той трябва да има базови
познания за ток, напрежение, техника на
безопасност, получени в продължение на
няколко години.

СЕКТОР

З

авод „Дружба“ АД в Разград е
специализиран в производството
на бутала, бутални пръстени и
бутални болтове за всички видове двигатели с вътрешно горене
и компресори. Около 90% от производството ни отива за експорт основно в
Западна Европа, като в Германия имаме
най-голям дял на продажбите. Работим
основно с големи търговци. Има пазари,
които бихме могли да развиваме. Така например френският пазар за нас все още
е неразработен и с удоволствие бихме
го атакували. Заводът се развива добре,
увеличаваме обемите, назначаваме хора
и, ако това е белег за развитие, значи се
развиваме.

ÃÎËÅÌÈßÒ ÏÐÎÁËÅÌ
Å, ×Å ÑÐÅÄÍÎÒÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÍÅ ÇÀÕÐÀÍÂÀ
ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÅÒÎ
ÑÚÑ ÇÀÂÀÐ×ÈÖÈ,
ÑÒÐÓÃÀÐÈ,
ÔÐÅÇÈÑÒÈ È ÄÐÓÃÈ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ
ÑÏÅÖÈÀËÍÎÑÒÈ
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ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÇÀ ЗДРАВЕ
àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà

У

правлението на аптеки вероятно е доходоносен
бизнес, щом на ключови места в големите градове никнат аптека до аптека. Съдейки по факта, че
немалко аптеки се продават, че някои завинаги затварят, излиза, че този бизнес е като игра по тънък
лед. И както във всеки друг бизнес най-добрите успяват и
се развиват, докато са иновативни, гъвкави и намират решение на всяка нова ситуация.
Всеки потребител забелязва, че аптеките вече не са

това, което бяха. Настъпва динамична промяна, водена от
новостите и все по-високите изисквания на клиентите. Често високата летва си я поставят самите компании. Разбира
се, тук има място за много иновации, както и за съживяване на позабравени традиции. Трябва да признаем, че този
бизнес е добър пример как нарастващата конкуренция е
двигател на развитието.
Представяме ви три различни концепции, всяка от
които има своите предимства и своята пазарна ниша.

Äèìèòúð Äèìèòðîâ:

Г

-н Димитров, как най-кратко ще характеризирате бизнеса,
който управлявате?
- С три думи - динамика, амбиция и иновативност. Напоследък перифразираме нашия слоган Evolution in healthcare и
казваме, че постигаме еволюцията в здравеопазването чрез
революция. Заради енергията, стремежа да постигаме повече и иновативния подход към бизнеса.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÒÎ ÍÀ
ÀÏÒÅÊÀ Å ÊÀÒÎ ÂÑÅÊÈ
ÄÐÓÃ ÄÍÅØÅÍ ÁÈÇÍÅÑ
- ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈÒÅ
ÓÑÏßÂÀÒ, ÄÎÊÀÒÎ ÑÀ
ÈÍÎÂÀÒÈÂÍÈ È ÃÚÂÊÀÂÈ

- Вие сте носителят на наградата „Мистър Икономика“ в категорията „Търговия и услуги“ за 2015 г. В отговор на какви постижения дойде тя?
- Този въпрос е насочен към колегите, които решиха да ме отличат.
Мога да кажа с кои постижения аз се гордея най-много. На първо място,
че в „Софарма Трейдинг“ не се боим да мечтаем и имаме волята да
постигаме мечтите си. Вече 10 години имаме все по-високи годишни
резултати и продължаваме да не се задоволяваме с постигнатото. Ние
сме пионери в редица иновативни практики в сектора. Например нашите роботизирани складове нямат аналог на Балканите. Собственият
кол център ни дава уникално конкурентно предимство на пазара, както
и първите в България проекти до ключ за инвеститори в болнични заведения. През 2015 г., придобивайки сайта www.farma.bg, навлязохме и
в сферата на онлайн търговията с продукти за здраве и красота. Чрез
него тепърва ще развиваме редица световни практики и услуги.
- Как се стигна до идеята за развитието на собствена концепция
аптеки с марката SОpharmacy?
- Две са основните причини. От една страна, стратегията ни за диверсификация на дейността неминуемо води до навлизането ни и в
търговията на дребно с лекарства чрез франчайз концепция. А от друга, световните и европейските тенденции показват, че компаниите ли-

УСПЕЛИТЕ

Димитър Димитров е
изпълнителен директор
и член на борда на
директорите на
„Софарма Трейдинг“ АД
от 2006 г. Под негово
ръководство компанията
се превръща в лидер на
фармацевтичния пазар
и предпочитан бизнес
партньор в сектора. От
2010 г. е председател на
Българската асоциация
на търговците на едро
с лекарства (БАТЕЛ), а
през 2014 г. е преизбран
за зам.-председател
на Конфедерацията
на работодателите
и индустриалците
в България и за
председател на комитет
„Здравеопазване“ към
КРИБ. Съпредседател е
и на Здравния комитет
на AmCham.
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дери в търговията на едро, развиват собствени канали за достигане до крайния клиент.
Вертикалната интеграция е резултат от държавната политика за по-ефективно разходване на обществените бюджети за здраве и
свиването на маржовете на търговците, което ги кара да търсят нови източници за растеж. Наблюдаваме тези процеси от няколко
години и така стигнахме до отварянето на
първите аптеки SOpharmacy през 2015 г.
- Какво е новото и характерното за вашите аптеки?
- От самото начало на работа по
SOpharmacy си поставихме две основни цели.
Първо, да приложим последните практики от
Европа и света с помощта на консултантите
ни от Англия, реализирали един от най-успешните световни аптечни модели. Второ,
изградихме концепция, основана изцяло на
нуждите на потребителите. Доказателство,
че спазихме и двете цели, са основните елементи на концепцията. В SOpharmacy продуктите са подредени в категории по предназначение или симптоми, така че клиентите
да бъдат максимално улеснени в търсенето
и избора на най-подходящ продукт. Голям
фокус поставяме и върху предоставянето на
индивидуален здравен съвет и съдействие
от страна на фармацевтите, както и на предоставянето на професионална консултация
по основни здравословни състояния. Инвестираме постоянно в развитието и обучението
на фармацевтите в SOpharmacy и единственият критерий, по който мерим ефективността на работатa им е удовлетворението на
клиентите. Екипът, разработил SOpharmacy,
избра единодушно две думи, с които да опише концепцията, и те бяха емоция и вдъхновение - това е SOpharmacy за нас. А, оказва
се, и за нашите клиенти, защото отзивите им
след първото ни проучване бяха също толкова емоционални.
- Колко са аптеките на брой, къде имате
присъствие и какви са плановете за експанзия?
- Към края на март ще имаме шест аптеки
SOpharmacy в София и Пловдив. Плановете
ни са амбициозни.
- Какъв е днес бизнесът с лекарства и
нелекарствени продукти, свързани със

здравето?
- Секторът на грижа за здравето е от постоянно растящите в България и в световен
аспект. Има две тенденции, които ще продължат да се засилват през следващите
години - постоянен ръст на продажбите на
OTC продукти (отпускани без лекарско предписание) и на генерични лекарства. Първата
тенденция е свързана с все по-отговорното отношение на хората към собственото
здраве, а втората произтича от постоянния
натиск за по-ефективно разходване на публични средства. В Европа разходите за лекарствена терапия, покривани от държавния
фонд, задължително се насочват към генерични продукти. В България тази тенденция
до момента беше с обратен знак. При постоянен дефицит в бюджета на НЗОК най-голямо бюджетно перо за лекарства, почти 80%
от заплащаните медикаменти, са по-скъпите
оригинални. Затова заложената от Министерството на здравеопазването прогенерична политика и въвеждането на изписване
по INN (генерично лекарство с непатентно
название), за мен е дълго чакано решение в
правилната посока.
- Пред какви предизвикателства ви изправя фармацевтичният пазар?
- Предизвикателствата за мен винаги са
носили положителен заряд. Отчитам като
стимулиращи всички пазарни механизми например лоялната и свободна конкуренция,
пазарните условия, подпомагащи частната
бизнес инициатива и инвестиции. В България през последните години държавната
намеса беше насочена към ограничаване на
тези най-ефективни пазарни регулатори. Аз
обаче не губя увереност, че пазарните механизми ще надделеят и ще тръгнем в посока
на стимулиране, а не на ограничаване на
частната инициатива в сектора. Винаги съм
вярвал, че всяка ситуация може да бъде погледната от положителната й страна. В този
смисъл ограничението днес означава потенциал за развитие в бъдеще.
- Кой е ключът към вашия успех?
- Най-важният източник на успех за „Софарма
Трейдинг“ се крие в самите нас като екип на компанията – в нашите амбиции, лидерския ни дух
да бъдем първи във всичко, както и в желанието
постоянно да надскачаме постигнатото.

ÍÀÂËÈÇÀÌÅ
Â ÒÚÐÃÎÂÈßÒÀ
ÍÀ ÄÐÅÁÍÎ
Ñ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
×ÐÅÇ
ÔÐÀÍ×ÀÉÇ
ÊÎÍÖÅÏÖÈß

Г

-н Вълев, как се чувствате в този бизнес?
- От няколко години ставам сутрин и
си задавам въпроса днес какво ще правя, но не с досадата на чиновник, а с
любопитство. При мен всеки ден е различен. Осъществявам
мечтата си да консултирам пациенти и да им приготвяме единични лекарства, каквито няма на пазара. Те са в уникална
доза за конкретния пациент или са в специфична лекарствена форма.
- Останаха ли такива лекари, които да ги предписват?
- Има вълна на завръщане към конкретно лечение за всеки пациент. Лекарите все повече се обръщат към индивидуализираната медицина. Тези, които имат богата медицинска
практика, са установили, че готовите форми не са достатъчни
за лечението. Колегите вече пътуват и специализират в чужбина, имат досег с нови терапии, решават сложни казуси и
търсят индивидуални решения. Към нас се обръщат и за стари позабравени лекарства, които не се произвеждат по чисто
икономически съображения.
- Как стигнахте до тази ниша?
- Аз съм от хората, които се стремят да не се конкурират с
масата. Задачата ми е да се специализирам в това, от което
разбирам. Завършил съм промишлена фармация и съм от
малкото собственици на аптеки, който работи и на гише. Всеки ден общувам с пациентите и слушам техните проблеми.
Това ми дава възможност да намирам ниши, но се иска нюх,
а трябва и да си добър слушател. На една психоаналитична
конференция преди години се научих да мълча. Когато мълчите, може да чуете какво ви разказват хората. Съпреживеете
ли историята на пациента, имате и ключа на разбиране защо
е при вас.
- Защо пациентите идват точно при вас?
- Те търсят компетентна грижа за техния случай. Ние или

имаме решение, или се наемаме да търсим решение за проблема им.
- Но къде е икономическият ефект в това?
- Когато решите проблема на пациента и покажете заинтересованост за неговото здраве, цената вече не е на първо
място. Добре консултираният клиент става лоялен клиент.
- В какво е спецификата на вашата работа?
- Развиваме фармацевтичен бутик, защото работим индивидуално с клиента. Правим лекарството в единична бройка
само за него. Гвоздеят на нашия бизнес е, че сме много бързи.
- Смятате ли се за успял в този бизнес?
- Рано е да се каже. Опитвам се всеки ден да ми е интересно и да съм полезен на пациентите. Моята мечта е да
създадем българска школа по фармация, която да се цени
в цял свят. За да успеем в това, трябва да работим мултидисциплинарно. За радост има специалисти у нас. В нашата
Централна научна аптечна лаборатория имаме стажанти от
български и от чуждестранни университети – например от
Япония и Германия.
- Кое ви задържа в България?
- Безспорно у нас е трудно да се прави бизнес. Но
това означава ли, че не трябва да правим бизнес тук?!
Бизнес климатът ще се подобри, ако сме тук и опитваме
да го подобряваме. Лесният начин е да избягаме. Тогава
обаче ще ни гризе съвестта дали сме направили верния
избор. Не съм тук заради потенциалното богатство, което бих натрупал, а заради нещата, които днес ми се случват и които утре ще ми се случат.

ÌÎßÒÀ ÌÅ×ÒÀ Å ÄÀ ÈÇÃÐÀÄÈÌ ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ØÊÎËÀ ÏÎ ÔÀÐÌÀÖÈß
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УСПЕЛИТЕ

Àíòîí Âúëåâ:

Антон Вълев e магистър
фармацевт. Завършил е
промишлена фармация в
Медицинския университет в
София. През 2002
г. специализира
клинична фармация
в Хановер и след
завръщането
си от Германия
поема отдела по
осигуряване на
качеството на
завод „Българска
роза – Севтополис”.
През 2003 г. става
ръководител на
аптека в София
и ръководител на
група за осигуряване
качеството на
фармацевтичните
услуги. През 2006 г. в
столицата основава
Педиатрична аптека
Ерудита. Преди
две години открива
втори обект –
Централната
научна аптечна
лаборатория.
Председател е
на Националната
аптечна камара.

Íèêîëàé Êîñòîâ:

Âúâåäîõìå èíîâàòèâíà
êîíöåïöèÿ çà ðàçâèòèå
Николай Костов е съсобственик на веригата аптеки „Ремедиум“
и председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.
Завършва Фармацевтичния факултет на Медицинския
университет в София през 1989 г., след което става магистърфармацевт в аптека на Държавното аптечно обединение в
Хасково. За кратко е научен сътрудник, после става съдружник
във фирма „Виталис“. Първата аптека с името „Ремедиум“
откриват през 1996 г.

Г
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-н Костов, какъв бизнес са аптеките днес?
- Като във всеки друг бизнес това е непрекъсната
борба за оцеляване и за развитие. Всъщност двете
са свързани, тъй като без развитие не може да оцелееш.

- Как стигнахте до идеята да превърнете аптеките от
място за болни в магазини за здраве?
- Това, което се случва с развитието на аптеките в България, до голяма степен се дължи на формулата, която „Ремедиум“ зададе. Ние първи вкарахме в аптеките много нелекарствени продукти, които са свързани със здравето. Тогава
това беше революция. Постепенно аптеките в България
станаха концептуално по-различни от аптеките в съседните страни, а и в Западна Европа. Нашите изглеждат доста
по-добре, а и от гледна точка на потребителя са по-функционални. При нас разнообразието от хранителни добавки
стана много голямо. В една добре заредена аптека техният
брой може да достигне 4 хил. като номенклатура.
- Конкуренцията в големите градове става все поожесточена. Каква е успешната формула?
- Това, което на нас ни помага, е големият опит, който имаме в бранша. Със съпругата ми Юлия Вълева, която също е
магистър-фармацевт, познаваме пазара много добре и знаем как да реагираме на всяка ситуация. Това ни позволява
да сме иновативни, след като знаем от какво потребителят
има нужда.
- Колко аптеки са във веригата „Ремедиум“?
- Десет аптеки, засега само в София.
- Имате ли планове за разширяване извън столицата?
- Пазарът в София е най-конкурентен. Той с няколко години изпреварва останалите градове. Ще останем на него, но
по някое време ще отворим аптеки и в други градове. За нас
контролът е много важен. Когато аптеките са съсредоточени
в едно населено място, той по-лесно се упражнява. Но пък е
изкушаващо развитието да се насочи към Пловдив, Бургас,
Варна.
- Какво е предизвикателството да управляваш верига
от аптеки?
- Според мен вече е много трудно да се оцелее с една
аптека. Не само единичните, но и малките аптеки са подложени на все по-силен натиск, тъй като пазарът вече изисква
окрупняване. Той ще отсее най-добрите и те ще останат.
- Вие откривате само нови обекти или поглъщате и
съществуващи?
- Не купуваме аптеки, тъй като те концептуално не отговарят на нашите разбирания. В момента се продават доста
аптеки, но те са малки като площ. Държим и на локацията.

- Голямо капиталовложение ли е отварянето на аптека?
- Все по-голямо става. Сега изискванията в някои случаи
са сравними с отварянето на хипермаркет.
- Как успяхте да превърнете „Ремедиум“ в добре познат бранд?
- Това е най-старият аптечен бранд в София, налагаме го
вече 20 години. Иска се много работа и постоянство.
- Какво е характерно за българския потребител?
- По отношение на аптеките има определени очаквания.
Ние обаче успяхме да ги променим. В началото имаше съпротива, но после хората оцениха онова, което им предлагаме. В Западна Европа аптеките са по-малки, те зависят от
традициите. Но, както виждаме, в България традициите не
са това, което бяха.
- Кое пречи на развитието?
- Противоречивото законодателство е голяма пречка. Хората смятат, че законодателството се променя за добре, че
бизнес средата се подобрява. Но законодателните промени,
свързани с нашия бранш, най-често не улесняват работата
ни, а я утежняват. Има разнопосочни интереси, има няколко
лобистки кръга и законодателните промени обикновено не
са повлияни от интересите на масовия потребител.
- Вие сте председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. Каква възможност виждате за малките
населени места?
- Въпросът е да има икономическа логика в това да откриеш и да поддържаш аптека. Мобилните аптеки за мен са
краен вариант. Проблемът не бива да се драматизира, но
ако обществото е свръхчувствително към темата, държавата
трябва да намери работещо решение.
- Често чуваме да се твърди, че в големите градове
аптеките са много. Много ли са всъщност?
- За мен е странно това твърдение. Те са толкова, колкото пазарът позволи. Ако са малко, ще има недостиг. Ако
са много, пазарът ще отсее кои да останат. Пазарът е
жесток съдник.

ÏÀÇÀÐÚÒ Å ÆÅÑÒÎÊÈßÒ ÑÚÄÍÈÊ, ÊÎÉÒÎ ÐÅØÀÂÀ ÑÚÄÁÀÒÀ ÍÀ ÂÑßÊÀ ÀÏÒÅÊÀ

Ôîòî Ñòîÿí Éîòîâ

ÄÀ ÇÀÏÎ×ÍÅØ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
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àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà

К

ое ли може да убеди една световна
корпорация да инвестира на зелено в
България в производството на електромеханични компоненти и възли за
авиацията? Woodward Inc. оцени нашата страна като място с перспективи за високотехнологично производство и инвестира в
нов проект, като се очаква до средата на годината да се появи и първата готова продукция.
Инвестицията бе отличена и получи статуетката „Златен бик“ от годишните награди, които
Българската агенция за инвестиции връчи през
февруари.

прием в целия ЕС, Индия и Китай. Това се прави от екип от 100 човека, половината от които
са хардуерни, софтуерни и сервизни инженери.
Но след рязкото свиване на фотоволтаичния
пазар у нас през 2012 и 2013 г., а това се очерта
като тренд в много други страни по света, компанията взема решение да спре инвестициите
в продукти, свързани с фотоволтаичния бизнес.
Насочват усилията към инженеринг и производство на конвертори за вятърни генератори, в
което Woodward има многогодишни традиции.

Ïî õúëìîâåòå íà âðåìåòî

В момента „Удуърд България“ е с екип от
над 70 души, като 50 от тях се занимават с инженеринг и сервиз на конвертори за вятърни
генератори, а другите 22-ама са ангажирани
с новия проект за авиоиндустрията. Тенденцията е този състав да нарасне до 140 души.
Така в следващите 2-3 години компанията ще
наброява общо около 200 човека. През това
време инвестицията ще надхвърли 9 млн.
лв. Управителят на компанията Емил Илиев

Дейността в България започва през 2002 г.
По това време предприятието е собственост на
швейцарската фирма IDS AG, базирана в Цюрих. През 2011 г. Woodward придобива швейцарската компания и така предприятието става
част от тази голяма корпорация. До 2013 г. произвеждат високоефективни инвертори за фотоволтаични инсталации, които намират добър

Åêèïúò

ÊÎÉ ÊÎÉ Å
Woodward Inc. å êîìïàíèÿ, îñíîâàíà ïðåç 1870 ã. è áàçèðàíà âúâ Ôîðò Êîëèíñ, Êîëîðàäî. Òÿ
å ñ íàä 2 ìëðä. äîëàðà ãîäèøåí îáîðîò. Ïðåäñòàâåíà å â 14 ñòðàíè ïî ñâåòà è çà íåÿ ðàáîòÿò
íàä 7 õèë. äóøè. Ëèñòâàíà å íà áîðñàòà NASDAQ çà âèñîêîòåõíîëîãè÷íè êîìïàíèè. Áèçíåñúò
é ñå ðàçâèâà îñíîâíî â äâå íàïðàâëåíèÿ êàòî ðàçðàáîòâà, ïðîèçâåæäà è ñåðâèçèðà ñèñòåìè
çà óïðàâëåíèå è êîíòðîë çà àâèàöèàííàòà ïðîìèøëåíîñò è åíåðãåòèêàòà. Òîâà ñà ñèñòåìè çà
åíåðãèåí êîíòðîë íà ãîðèâíèòå ïðîöåñè, çàäâèæâàíèÿ, ôëóèäè è åëåíåðãèÿ. Çà àâèàöèîííàòà
èíäóñòðèÿ ñå ïðîèçâåæäàò îïðåäåëåíè êðàéíè âúçëè è êîìïîíåíòè. Òåõíè êëèåíòè ñà
ãîëåìèòå ñàìîëåòîñòðîèòåëíè êîìïàíèè, ñðåä êîèòî Boeing, Airbus, General Electric, êàêòî è
ïðîèçâîäèòåëè íà ñàìîëåòíè äâèãàòåëè.

Âèñîêèòå ñòàíäàðòè
Новият проект се развива, за да отговори на високите изисквания на авиационни и други стандарти. Всичко трябва да се сертифицира – условията, при
които се работи, също и екипът, който
ще произвежда, технологичните процеси. Обучението се прави от американски
специалисти както на място в София,
така и в САЩ. Реалното производство ще
започне скоро, това ще стане, след като
има пълна увереност, че продукцията ще
е с високо качество, отговарящо на изискванията.

BG ïðåäèìñòâà
Централата на Woodward вижда потенциал в българския екип и затова му
възлага новия проект. От значение е фактът, че благодарение на валутния борд
имаме финансова стабилност, инфлационните процеси са слаби, оценява се
и данъчната стабилност. Няма никакво
съмнение, че ще се намерят и подходящите кадри, които, след като бъдат добре обучени, ще осигурят високо качество на изделията.

Ôîðìóëà çà óñïåõ
В основата на всяко успешно бизнес
начинание стои добрият мениджмънт и
отличният екип, смята Емил Илиев. Той е
на мнение, че може да се купят или да се
наемат най-модерни сгради и производствена база, но ако не се привлекат и задържат подходящите хора и ако те не се
мотивират да дават най-доброто от себе
си, няма как проектът да се увенчае с
високи резултати. Когато всички гледат в
една посока и знаят как да постигнат набелязаните цели, когато се работи в дух
на екипност и колегиалност, ще се стигне до желаната реализация, дори когато
условията не са най-благоприятните. Хората са тези, които движат всеки проект
напред, твърди Емил Илиев.
„Удуърд България“ спечели наградата за инвестиция на зелено, но предстои
проектът успешно да се развие, за да се
докаже, че изборът на България е бил
правилен.

“ÓÄÓÚÐÄ ÁÚËÃÀÐÈß”
ÙÅ ÏÐÀÂÈ ×ÀÑÒÈ ÇÀ
ÀÂÈÎÈÍÄÓÑÒÐÈßÒÀ,
ÊÀÒÎ Â ÏÚÐÂÈÒÅ ÒÐÈ
ÃÎÄÈÍÈ ÅÊÈÏÚÒ ÙÅ
ÍÀÐÀÑÍÅ ÎÒ 20 ÍÀ
140 ÄÓØÈ
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„В България присъстват компании от
световна величина, има ярки примери,
които дават увереност, че тук си струва
да се инвестира. Може би е банално да
се казва, че политическата, икономическата и финансовата стабилност са важни за всеки инвеститор, но те наистина
са фактор за всяко инвестиционно решение - казва Емил Илиев. - Особено за инвестиционния бизнес, който влага много
във всеки проект, който трудно сменя
локацията си и бавно развива проектите си, защото те са с висока степен на
сложност. За този бизнес предвидимостта е от съществена важност.“ Разбира се,
банковата и съдебната система също се
оценяват. Нивото на корупция в България е притеснително и инвеститорите
очакват по-решително противодействие.

ИНВЕСТИЦИИ

уверява, че не срещат затруднение с
намирането на подходящи кадри. Той е
начело на българското подразделение
от пет години и през това време няма
съществено текучество. Неговата цел е
да развие бизнеса, да постигне високо
качество на произвежданите продукти,
удовлетвореност на клиентите и в резултат отлични финансови показатели. Стремежът е да се изгради екип от
професионалисти, който да работи при
добри условия на труд и добра атмосфера на човешко взаимодействие. Предимство тук са възможностите за кариерно израстване, които корпорацията
Woodward дава.

ПАРТНЬОРСТВО
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ÑÐÅÄ ÑÅÊÒÎÐÈÒÅ Ñ
ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÑÀ ÀÂÈÀÖÈßÒÀ,
ÄÚÐÂÎÎÁÐÀÁÎÒÂÀÍÅÒÎ,
ÂÍÎÑÚÒ ÍÀ ÂÈÍÎ

Ôîòî Ñòîÿí Éîòîâ

Г

-жо Йорданова, защо САЩ са по-привлекателни
за правене на бизнес от когато и да било?
- Съединените американски щати (САЩ) са не
само най-голямата икономика в света, чийто БВП за
2014 г. възлиза на над 17 трилиона долара, т.е. около
54 хил. долара на глава от населението, но също така са сред
водещите пет пазара в света с оптимални условия за правене на бизнес. САЩ отговарят за повече от 20% от глобалния
БВП и в качеството си на най-голямата, най-комплексна и
технически напреднала икономика в света могат да бъдат
ключов икономически партньор на България. Страната е изключително разнообразно място за правене на бизнес с 50
различни законодателства и данъчни системи. Изборът на
щат за регистрация на фирма, например, е изключително
важен от гледна точка на регулациите и данъците.
- Как се прави бизнес в САЩ?
- Да се отговори на въпроса как се прави бизнес в САЩ
е все едно да се отговори на въпроса как се прави бизнес в
Европа. В момента най-актуални и приветливи за делова и
предприемаческа дейност са щатите Невада, Тексас, Флорида, Вирджиния (с голяма концентрация на ИКТ бизнес в
северната й част), а от чисто данъчна гледна точка – Делауеър. Най-съсредоточен е софтуерният сектор в Масачузетс,
Северна Вирджиния, т.нар „ИКТ Триъгълник“ в двете „Каролини“ и, естествено - в Калифорния.
- Какви са възможностите пред българските компании в отделните сектори на американския пазар?
- Има няколко много конкретни сфери, към които бих посъветвала български компании да се насочат. Авиацията е

първата. САЩ са най-големият световен производител на
пътнически и военни самолети. В областта на специализираното оборудване нишови авиационни продукти и секторите за обучение на пилоти съществуват възможности за българските компании за доставки на материали за авиационни
части. Разширението и модернизирането на съществуващите летища в САЩ също създават възможности пред български компании, които предлагат технологии като системи за
подреждане на багаж, детекторни устройства по сигурността, оборудване за наблюдение и визуална информация,
пропускателни устройства при контрола на сигурността и
друго оборудване, свързано с инфраструктурата на летищата. САЩ са също така сред страните с най-много частни и
корпоративни реактивни самолети в света и за българските
компании съществуват възможности в областта на основния
ремонт, доставка на части за ремонт на самолети, вътрешен
дизайн и материални услуги.
Друга интересна сфера е дървообработването. Съществуват възможности за българските производители чрез разпространителните вериги за битови самоделни артикули
(„направи си сам“), снабдителните магазини, професионални изпълнители и други строителни компании. Има растящ
интерес към последните продукти с добавена стойност, както и продукцията на зеленото строителство от български
производители.
Възможности има и за производителите на храни и напитки, тъй като тези продукти бележат среден ръст от 7.9% през
последните 10 г. Това предлага отлични ниши за български
производители, които могат да гарантират високо качество,

Èâà Éîðäàíîâà:

ИМА ОГРОМНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ

безопасност и иновации.
Сектор вино също е изключителна възможност за нашата
индустрия. Според прогнозите пазарът на вино в САЩ ще се
разрасне до 407 млн. каси през 2030 г., в сравнение с продадени 282 млн. каси през 2009 г. Традиционно над 60% от
вноса на вино в САЩ идва от Италия, Франция и Испания.
В последните години обаче Чили, Австралия и Южна Африка разклащат тази доминация, предлагайки по-ниски ценови
показатели. Пред „Совиньон Блан“, „Шардоне“, „Пино Гри“ и
„Ризлинг“ се предлагат най-добри перспективи за пазарно
развитие, тъй като американският потребител е любопитен
и с предпочитания към по-леки вина, с ниски танин, алкохолност и киселинност. Това обикновено затруднява повечето
от българските износители, работили за източните пазари
и Русия през последните десетилетия, защото те трябва да
пригодят продуктите си към специфичния американски вкус.
Тези, които пък искат тепърва да изнасят, трябва да са наясно с традиционната тристепенна система за продажба на
алкохолни напитки в САЩ, а именно вносител-дистрибуторритейл продавач (магазин или заведение), като за всеки от
тях се изисква отделен лиценз. Също така във всеки щат
има различни закони за продажба и разпространение на
алкохолни напитки, а за да се изпратят мостри, етикетът на
продукта трябва да е регистриран в съответния щат. За производителите трябва да е ясно, че без инвестиции в регистрация, няколко срещи на място, специален сайт и онлайн
маркетинг, дегустационни събития, участие в специализирани панаири, промоционални събития в търговските обекти и
прочие, техният бранд вино няма как да се представи добре
на пазара. За тези обаче, които не се плашат от нуждата от

инвестиции в маркетинг, креативността и упорството, възнаграждението може да бъде много богато. И ако трябва да
резюмирам в едно изречение, то е, че никога възможностите
пред български фирми за износ към американския пазар не
са били толкова големи, колкото днес.
- Кои са определящите фактори за успех на американския пазар?
- САЩ са най-големият единичен пазар в света, но той
се състои от поредица определени ниши. Определени продукти или услуги намират естествено средоточие в дадена
част от страната – Силициевата долина за софтуер, Бостън за медицински технологии, Хюстън за нефт и газ. Това
съсредоточаване или клъстеризация е един от основните
фактори за високото ниво на конкурентоспособност на американските компании. Ако вашата технология не попада
в конкретна група, препоръчително е да се насочите към
региони, които дават най-добър шанс за успех. Например
Североизтокът е както лесен за придвижване, така и гъсто
заселен, което го прави значителен потребител на стоки и
услуги. Темата за картографиране на клъстерите на територията на САЩ е сред водещите сред академичната общност
в областта на мениджмънта. Не приемайте за даденост, че
САЩ са като българския вътрешен пазар. Разбирането на
културните различия е задължително за успешното правене
на бизнес в Щатите. Изграждането на взаимоотношенията и
съсредоточаване върху бизнеса почиват на простите нюанси и проявите на деликатност. Едно малко изследване може
да свърши много добра работа и в „Следваща станция: България“ предлагаме именно тези насоки за предприемане на
правилните стъпки.

ПАРТНЬОРСТВО

Èâà Éîðäàíîâà å îñíîâàòåë è óïðàâèòåë íà “Ñëåäâàùà ñòàíöèÿ: ÁÚËÃÀÐÈß” (Next Stop: BULGARIA). Êîìïàíèÿòà ñúçäàâà è ïðèëàãà ñòðàòåãèè çà ðàçâèòèå íà íîâè ïàçàðíè êàíàëè â
ÑÀÙ è ñïåöèàëèçèðà â íàìèðàíåòî íà èíòåëèãåíòíè ðåøåíèÿ çà áèçíåñ ðàñòåæ. “Ñëåäâàùà
ñòàíöèÿ: Áúëãàðèÿ” ðàáîòè ñ ìíîæåñòâî îðãàíèçàöèè â èçðàáîòâàíåòî íà åôåêòèâíè ìîäåëè
çà äîñòàâêà íà ïðîäóêòèòå èì è íàâëèçàíåòî èì íà àìåðèêàíñêèÿ ïàçàð. Éîðäàíîâà
å çàâúðøèëà “Ìåæäóíàðîäåí Áèçíåñ” â Berkeley College â Íþ Éîðê è å ðàáîòèëà çà
ôàðìàöåâòè÷íèÿ ãèãàíò Pfizer.
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ÐÀÄÈ
ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÑÅ
ÇÀÂÚÐÍÀ ÎÒ
ÀÂÑÒÐÀËÈß
È ÑÚÇÄÀÄÅ
ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ
ONEBIT SOFTWARE, ÊÎßÒÎ
ÇÀÑÅÃÀ
ÈÌÀ ÏÀÇÀÐ
ÏÐÅÄÈÌÍÎ Â
×ÓÆÁÈÍÀ

Ради Атанасов е един от
около стоте специалисти в
света, получили престижния
сертификат Microsoft Certified Master: SharePoint, и
единственият в България. Пет
поредни години е отличаван с
наградата Microsoft Most Valuable
Professional

Ôîòî: Ñòîÿí Éîòîâ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Ïúòÿò êúì Ñîôèÿ

Екипът на OneBit Software е от
21 човека. И в момента имат открити позиции за програмисти, търсят
системен администратор, графичен
дизайнер, тийм лидери, проектни и
продуктови мениджъри. Предпочитат
хора с базови знания и опит: „Младите и иновативни IT компании с високопрофесионален дух на работа
не са много в България. Но в нашата
фирма ще усетите позитивен екипен
дух, ще видите модерни методи на
работа, щастливи хора, които искат
да се развиват.“ OneBit Software расте
и, за да може растежът да продължи,
в края на миналата година Ради Атанасов кани като управител Димитър
Каданов, който дотогава е търговски
директор в Microsoft България. Оборотът на OneBit Software за 2015 г. е 1,3
млн. лв.

Ради Атанасов е технологичен
предприемач, който основава OneBit
Software (УанБит Софтуер), след като
се завръща от Австралия. Там завършва информационни технологии и финанси, после работи в няколко успешни IT компании, след което се връща в
София. Установява, че в технологично
отношение България е между 3-5 години по-назад от развития свят, но в това
той вижда възможности за растеж.

Òåðèòîðèÿ
OneBit Software започва работа от
предлагането на технологична експертиза, но вече се трансформира към
компания, която разработва собствени
продукти, облачни решения и различни
системи за автоматизация на процеси.
В началото предоставят технологични
специалисти, като през първата година работят изцяло за австралийския
пазар: „В България е изключително
трудно да получим държавна или общинска поръчка. И става така, че ние
по неволя изнасяме българския талант

Ðàñòåæ

Åêèïúò
Растежът става с много експертиза
и професионализъм, с пълна отдаденост на работата и много сплотен
екип. Коректните и лоялните към екипа
хора, които имат много умения, тук са

на почит, обяснява Ради. Най-новото
е, че вече е създаден екип за облачни
технологии и в това е инвестиран сериозен ресурс от оборота на компанията. OneBit Software има местни представители в Германия и Швейцария, в
Англия имат ключов партньор, както и
няколко партньори в Австралия. А фокусът за още по-силно навлизане на
българския пазар е голям и съпътстван
с инвестиции в хора и разширяване на
портфолиото. „Наша основна цел е да
се превърнем в ключов партньор на
„Майкрософт България“ при внедряването на Office 365 сред клиенти в страната“, уточнява Ради.

Ôîðìóëàòà çà ðàçâèòèå
Дълбоки технологични знания, добро познаване на IT индустрията и
нейните трендове на развитие, разбиране на бизнес процесите, умения
за работа с клиенти и в екип - това
според Ради Атанасов е в основата на успешната формула за всяка
технологична компания днес. Той
следва японската идеология за постоянно подобряване (Continuous
Improvement). Убеден е, че динамичното развитие на информационните
технологии изисква лидерът да има
лидерски умения, да подбира правилните хора, да им делегира отговорности и да им гласува доверие.
Лидерът трябва непрестанно да се
развива и да има сетива за всички
новости, които влияят на индустрията, в която компанията работи.

ÊÀÊ ÑÅ ÐÀÇÂÈÂÀÒ ÓÌÅÍÈß
Êîãàòî ïðåäè ïåò ãîäèíè Ðàäè Àòàíàñîâ èäâà â Áúëãàðèÿ,
òóê âñå îùå íÿìà IT àêàäåìèè, à óíèâåðñèòåòèòå ñà
òâúðäå ñëàáè â ðàçâèòèåòî íà òàëàíòè. Äíåñ IT àêàäåìèèòå
âúðøàò ÷óäåñíà ðàáîòà â ïîäãîòîâêàòà íà ïúðâî íèâî
ïðîãðàìèñòè. Ìëàäèòå ïðîãðàìèñòè îáà÷å íå çíàÿò
ùî å áèçíåñ ïðîöåñ, íÿìàò ïðåäñòàâà îò ðàáîòàòà íà
ôèðìèòå è êîðïîðàöèèòå. Òîâà å áàçîâî çíàíèå, áåç
êîåòî íå ìîæå äà ñå ñúçäàâà êîðïîðàòèâåí ñîôòóåð,
ñâúðçàí ñ áèçíåñ ïðîöåñè. Áèçíåñúò òúðñè îïòèìèçàöèÿ,
à êîíñóëòàíòèòå ñà òåçè, êîèòî òðÿáâà äà ìó ïðåäëîæàò
ðåøåíèÿ. Íàòðóïâàíåòî íà çíàíèå â íåïðîãðàìèñòêàòà
÷àñò èçèñêâà âñåêè äà ñè “íàâúðòè êèëîìåòðàæà” è
ãîäèíèòå ðàáîòà â ïîäõîäÿùàòà ôèðìà, êîÿòî ïðåäëàãà
ïîëçè çà áèçíåñà. È äà âèäè êàê ñå ñòèãà äî ñúçäàâàíåòî
íà ïðîåêò, êàê òîé ñå êîìóíèêèðà, äîêóìåíòèðà, èçïúëíÿâà
è âíåäðÿâà, êàê ïîñëå ñå ïîääúðæà. Òîâà çíàíèå íèòî

åäèí óíèâåðñèòåò èëè àêàäåìèÿ íå ãî ïðåäîñòàâÿ. À òîâà
ñà êëþ÷îâèòå óìåíèÿ, êîèòî åäèí ñïåöèàëèñò òðÿáâà äà
ïðèäîáèå, çà äà ñòàíå áåçöåíåí.
Ïîëåçåí çà OneBit Software å âñåêè ÷îâåê, êîéòî îñâåí
÷å èìà òåõíè÷åñêè óìåíèÿ, ìíîãî äîáðå óìåå äà
êîìóíèêèðà, ïèøå äîêóìåíòè, óìåå äà âîäè ðàçãîâîð
ñ êëèåíòè. Îïèòúò íà Ðàäè Àòàíàñîâ ñî÷è, ÷å ìëàäøè
åêñïåðòèòå ñå çàäúðæàò ëåñíî, òúé êàòî òå âèíàãè èìà
êàêâî äà íàó÷àò. Ñòàðøè ñïåöèàëèñòèòå, àêî ñà óëåãíàëè
õîðà, íå ñìåíÿò ëåñíî êîìïàíèÿòà. Ñðåäíèÿò ñåãìåíò
å íàé-äèíàìè÷åí - òåçè õîðà ñà íàòðóïàëè çíàíèÿ è
ñàìî÷óâñòâèå, ãîòîâè ñà íà ðèñêîâå è ìîãàò äà ñè ãî
ïîçâîëÿò. Òÿõíîòî çàäúðæàíå å íàé-òðóäíî. Îùå ïîâå÷å
÷å ïðè òîçè ñåãìåíò ñà è íàé-ãîëåìèòå äèñáàëàíñè â
çàïëàùàíåòî ñïðÿìî åêñïåðòèçàòà.
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за подобрение на чуждия пазар - казва
амбициозният предприемач. - Далеч
по-добре се справяме в частния сектор в България, където клиентът търси партньор с опит и референции не
само да внедри дадено решение, но
и да бъде компетентен консултант от
старта до финала на проекта“.

ПРЕДПРИЕМАЧ

К

акво по-естествено от това
една българска IT компания
да работи за българския пазар. Оказва се обаче, че за
младите технологични компании това може да е задача с повишена
трудност. Но тя е далеч по-лесна, когато натрупаният опит на международния пазар се превърне в конкурентно
предимство.

Èâàéëî Âúòåâ:

ИНВЕСТИРАЙТЕ,

ПОРТФЕЙЛ
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ÊÎÃÀÒÎ ÈÌÀÒÅ
ÏÅ×ÅËÈÂØ ÏÐÎÅÊÒ

àâòîð: ßíà Êîëåâà

Ф

инансовият директор е човекът,
който е част от управленския екип
на компанията. Той съветва колегите си как оперативната дейност се
транслира във финансови данни,
кое е важно за финансовия резултат. Това е
човекът, който осигурява точна и вярна финансова информация, така че ползвателите
й да са в състояние да взимат информирани
решения. Отговорен е парите на дружеството,
оттам и на неговите акционери, да бъдат инвестирани в правилните проекти и разходвани
по най-ефективния начин.
Опитът ми на финансов мениджър ме
научи, че всеки служител на компанията има
своя важен принос в числата, които накрая на

годината дружеството публикува, както и в печалбата, която то отчита.
Спецификата на финансовия мениджмънт в компания от преработвателната
индустрия е в нуждата от стриктен контрол
върху рисковете от променливите цени на
суровини и валути, в разбирането, че стратегическите решения трябва да са базирани на
дългосрочна перспектива, а не на краткосрочни очаквания за пазарите.
Правилата, които като финансист спазвам, са:
Финансовата информация е отражение на
дейността на компанията и затова финан-

1.

2.
3.

Най-подходящото време за инвестиции
е, когато на масата има проект, който е печеливш.
Финансовото здраве на една компания
се поддържа чрез последователно управление на риска, контрол върху разходите
и инвестициите, задаването и следването
на цели, общи за целия управленски екип,
навременни инвестиционни решения в проекти, които да поддържат и да увеличават
рентабилността на компанията.
Подводните камъни за доброто финансово състояние на всяка компания са:
9 изкушението за спекулация на пазара
в търсене на бързи печалби;
9 във времена на високи печалби - измамното усещане, че резултатите вървят
само нагоре, което може да доведе до слаб
контрол върху разходите и по-агресивна инвестиционна политика, насочена към по-рискови проекти.
Във времена на възход дружествата не
бива да забравят, че икономиката и секторите, в които оперират, са циклични. Трябва
умно да инвестират допълнителните средства в проекти, които са добре обосновани,
да следват тяхната стратегия и биха увеличили конкурентността и приходите в бъдеще
и във времена на спад на продажбите… да
продължат да следват своята стратегия, по
възможност да не замразяват добри инвестиции, които са планирали или започнали,
да инвестират в развитие на служителите си

и подобряване на контрола върху разходите.
В света на парите действат следните
закони:
Когато наемаш хора, които да се занимават с финансите на дружеството, водещи
трябва да са техният интегритет и ниво на
професионализъм. Консервативният поглед
не е излишен, тъй като обикновено броят на
инвестиционните проекти и планираните разходи надвишава наличните средства. От друга страна, контролът е важен, но не трябва
да бъде прекомерен, тъй като това може да
изложи на риск нормалното функциониране
на дружеството чрез недостатъчни средства
за поддръжка на оборудването, необучен
персонал и др. Увеличаващите се приходи
обикновенни се дължат на инвестиции и разходи, които трябва да се осъществят.
Най-големият риск в бизнеса със суровини е, че цените подлежат на постоянна промяна, която може да бъде в рамките
на 10-15% за един ден. Най-големият риск
е тази специфика на бизнеса да не се управлява стриктно чрез хеджиране в търсене на
спекулативни печалби.
Станах финансист, защото една от малкото компании, които ме повикаха на интервю
и ми изпратиха оферта за моята първа работа, беше счетоводна фирма (от многото и
най-различни фирми, до които бях изпратил
писма). По времето, когато кандидатствах
за работа след завършване на университета
през 1998 г., имаше изключително малко възможности за млади хора без опит. Така че това
не е детска мечта, а по-скоро е стечение на
обстоятелства, което се оказа положително.
За мен парите са част от ежедневната
ми работа. Понякога може да са средство, а
не крайна цел за постигане на някои важни
стремежи, различни за всеки човек, като например добро образование.
Най-добре похарчените пари в личен
план са за личностно развитие, образование
или кауза, в която вярваш.

ÂÚÂ ÂÐÅÌÅÍÀ
ÍÀ ÂÚÇÕÎÄ
ÄÐÓÆÅÑÒÂÀÒÀ
ÄÀ ÍÅ
ÇÀÁÐÀÂßÒ, ×Å
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ
È ÑÅÊÒÎÐÈÒÅ,
Â ÊÎÈÒÎ
ÎÏÅÐÈÐÀÒ, ÑÀ
ÖÈÊËÈ×ÍÈ

ПОРТФЕЙЛ

систите трябва да разбират детайлно оперативната страна на бизнеса, за да си вършат
добре работата.
Без компромиси при следването на няколко принципа - контрол върху финансите на компанията, коректност на данните
и висок интегритет в цялостното изпълнение
на задълженията.
Инвестиционните решения трябва да са
базирани на реални изчисления, подкрепящи рентабилността на даден проект, а
не на усет.
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Èâàéëî Âúòåâ å ôèíàíñîâ äèðåêòîð íà “Àóðóáèñ Áúëãàðèÿ”. Òîé îòãîâàðÿ çà
ïëàíèðàíåòî è êîíòðîëà, ñ÷åòîâîäñòâîòî, ðàçïëàùàíèÿòà, õåäæèðàíåòî è
èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëîãèè â êîìïàíèÿòà. Ðîäåí å íà 23 þëè 1972 ã. Âèñøåòî ñè
îáðàçîâàíèå çàâúðøâà â Àìåðèêàíñêèÿ óíèâåðñèòåò â Áúëãàðèÿ ñúñ ñïåöèàëíîñò
“Áèçíåñ àäìèíèñòðàöèÿ”. Çàâúðøèë å è ïðîãðàìàòà íà Association of Certified Chartered Accountants (ACCA).
Ñòàðòèðà êàðèåðàòà ñè ïðåç 1997 ã. êàòî êîíñóëòàíò â ìåæäóíàðîäíàòà êîìïàíèÿ
çà ñ÷åòîâîäíè óñëóãè TMF, ñëåä êîåòî ïîñëåäîâàòåëíî ðàáîòè êàòî îäèòîð â
“ÏðàéñóîòúðõàóñÊóïúðñ Áúëãàðèÿ” è àíàëèçàòîð â èíâåñòèöèîííèÿ ôîíä ECM BPPF. Â ïåðèîäà 2000 - 2009 ã. ïðîäúëæàâà êàðèåðàòà ñè â êîíñóëòàíòñêèÿ îòäåë íà
“ÏðàéñóîòúðõàóñÊóïúðñ Áúëãàðèÿ”, êúäåòî çàåìà ïîçèöèÿòà äèðåêòîð “Òðàíçàêöèè çà
Þãîèçòî÷íà Åâðîïà”. Îòãîâàðÿ çà óñëóãèòå íà ôèðìàòà â îáëàñòòà íà êîðïîðàòèâíè
ôèíàíñè, äþ äèëèäæúíñ è îöåíêè êàòî ðúêîâîäè ðåäèöà ïðîåêòè â ðåãèîíà.Ïðåç 2009
ã. ñå ïðèñúåäèíÿâà êúì “Àóðóáèñ Áúëãàðèÿ”.
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БЪЛГАРСКА
СВЕТЛИНА
Â ÏÐÀÒÅÐÀ

Мениджърският тандем
Радослав Харизанов
(вляво) и Стоил Кордев
успешно прекрачва
граници, създавайки лоялни
партньори и клиенти

ÐÀÄÎÑËÀÂ ÕÀÐÈÇÀÍÎÂ È ÑÒÎÈË ÊÎÐÄÅÂ
ÓÏÐÀÂËßÂÀÒ ÁÈÇÍÅÑÀ ÑÈ ÇÀ LED ÎÑÂÅÒËÅÍÈÅ,
ÁÀÇÈÐÀÍ ÂÚÂ ÂÈÅÍÀ, ÍÎ ÑÒÀÐÒÈÐÀË ÎÒ ÑÎÔÈß
àâòîð: Ñâåòëàíà Æåëåâà

Optonica LED е средно голяма фирма на пазара със
своите общо около 150 служители във всички офиси в Европа. Невъзможно и икономически неизгодно е във всяка
държава, в която търгуват, да поддържат представителства, поради което са разделили клоновете на фирмата за
немскоговорящите, романоговорящите и англоговорящите
страни, към които се числят и скандинавските пазари.
Мениджърският тандем успешно прекрачва граници,
създавайки лоялни партньори, клиенти и доволни потребители. „Развитието на търговията с LED осветление за масовия потребител в Европа тръгна в голяма степен и от България. И това е нещо наистина много позитивно“, разказва
Стоил Кордев. Големи и малки хотели в Кипър и Гърция
блестят във вечерно великолепие с LED осветлението на
фирмата. „Във Виена също непрекъснато откриваме нашите продукти на публични места – последните ни приятни
изненади са на Пратера и в един от най–големите търговски центрове Millenium City“, добавят двамата съдружници.
И подчертават, че пазарният дял на фирмата им в Австрия
за 2015 г. възлиза на около 10%.
Пробивът на западните пазари се случва, но не като
чудо, а защото се осланят на коректността, взаимното
доверие и добрата работа с партньорите и клиентите си.
„Бяхме едни от първите търговци на LED осветление на
пазара. Бизнесът тръгна от разговор с наш приятел, който
ни подсказа идеята. През 2010 г. се знаеше, че в бъдеще
ще се забрани използването на обикновените крушки с нажежаема жичка“, припомня Радослав Харизанов. „Това бе
моментът, в който трябваше да поемем риск и да стартираме. Знаете, има такива мигове, когато си казваш: сега или
никога, защото усетихме, че бъдещето е на LED осветлението като съвсем нова технология.“
Според Кордев пазарът на LED осветление ще се развива динамично докъм 2020 г., а след това ще има известно
насищане.
Продуктите, които компанията предлага, се произвеждат
основно в Китай, в провинция Гуанджоу, където има над 3
хиляди фабрики за LED осветление. В момента и там се

„Критериите за качество, които съществуват в Европа,
се покачват непрекъснато и това поставя нови и нови изисквания към производството в Китай“, обясняват двамата
предприемачи. Малко са фабриките в Китай, които гарантират изключително високо качество на производство. Те
се сблъскват с проблема на непрекъснатата смяна на работниците, което от своя страна води до липсата на добра
квалификация и нормален производствен процес. „Случвало се е да получим една пратка с перфектна стока, другата
– дефектна, трета - наполовина дефектна и това от една и
съща фабрика. Изпитахме го на гърба си, влезе ли една дефектна партида при голям клиент, губиш доверието. Западноевропейците са свикнали на определен стандарт и трябва да им осигурим това качество, което клиентите очакват.
Това ни принуди да създадем няколко нива на проверка,
преди стоката да стигне до Западна Европа. Първоначално
наши служители упражняват контрол върху продуктите ни
на място в Китай, след това в Дубай, и накрая – в Гърция
и България. По този начин успяхме да свалим процента на
дефектна стока под 2%“, коментира Кордев.
Друго предизвикателство, пред което са изправени, е
намирането на мотивиран персонал, което всъщност е глобален проблем, не само трудност за мениджърите в България и Австрия. Персонал се намира много трудно, отчасти и заради социалната система в Австрия, която, от една
страна се грижи за човека, но от друга – не го стимулира
той да се развива професионално. За Австрия се смята,
че е вратата и връзката между Изтока и Запада, но тук се
прави трудно бизнес, защото се заплащат и едни от найвисоките данъци и осигуровки в Европа.
„Една година се счита за голяма продължителност за
нашия пазар. Живеем в много динамично време и дългосрочно планиране вече е невъзможно. Наистина е трудно
да се предвиди какво ще се случи дори след 5 години. Не
можем да бъдем сигурни, че няма да се появи нова технология на базата на LED осветлението или нещо напълно
различно. Цените също се променят много в полза на клиентите“, обобщават Стоил и Радослав.
Според статистиката в момента дялът на заменените
с LED волфрамови крушки е доста малък. Тепърва предстои подмяната на останалите и това показва наличието
на потенциал в развитието на пазара на LED осветление
и преминаването към изцяло екологично чисти и енергоспестяващи продукти. Мисълта, че по този начин ние
също допринасяме за опазването на околната среда,
също ни носи удовлетворение, добавят двамата български предприемачи.
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Фирмата им предлага широк спектър от продукти, свързани със спестяващото електроенергия и екологично чисто
LED осветление, които варират от най-малката крушка за
дома до улично осветление с патентирано софтуерно управление.

извършват процеси на окрупняване и сливане на малките
производства, тъй като някои от съществуващите фабрики
са с размери на гараж и фалират под натиска на големите
играчи на пазара.

ОПИТ

П

илот и юрист се нареждат сред успелите българи
в Австрия. Те управляват офиса и притежават дял
от клона във Виена на една бързо разрастваща се
компания, създадена и орисана в България, и с
клонове в Испания, Унгария, Португалия, Обединеното кралство, Китай и Дубай.

ÌÅÍÈÄÆÚÐÈ ÑÒÀÍÀÕÀ

МЕНТОРИ ЗА ДЕН
Президентът
на АУБ
Страцимир
Кулински
поздрави
гостите на
форума

РАЗВИТИЕ
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Êàê äà ñòàíà óñïåøåí ïðåäïðèåìà÷? Êàê
ìîãà äà íàìåðÿ ïàðè çà ñîáñòâåí áèçíåñ, êàê
ìîãà äà ìîíåòàðèçèðàì óñèëèÿòà ñè è êàê äà
áàëàíñèðàì ìåæäó ðàáîòàòà è ëè÷íèÿ æèâîò?
Òåçè ìèñëè âåðîÿòíî ïîíå âåäíúæ ñà ìèíàâàëè
ïðåç ãëàâàòà íà âñåêè, êîéòî å ïîåë ïî ïúòÿ äà
íàïðàâè íåùî íîâî, äîðè àêî â ìîìåíòà òîâà
çâó÷è ïî-ñêîðî êàòî íåÿñíà ìå÷òà, îòêîëêîòî
êàòî ðåàëíî íàìåðåíèå.

àâòîð: Àíà Íåäêîâà

С

ега е един от най-добрите
моменти у нас да се започне собствено бизнес
начинание. В това са убедени не само от престижни
международни издания, които наскоро класираха България като една от
топ дестинациите за начинащи предприемачи, а също и ентусиастите от
StartUP@Blagoevgrad – инициатива
на студенти от Американския университет в Благоевград, която цели да насърчи младите хора да бъдат активни,
да търсят възможности за развитие.
Добрата бизнес среда е отговорът на
много от въпросите и предизвикателствата, пред които България е изправена днес, убедени са организаторите.
Редовната стартъп конференция
събра мениджъри от утвърдени компании, както и някои от най-бързо
прогресиращите български предприемачи, които за един уикенд влязоха в

ролята на ментори
на студенти, които
желаят да започнат
собствен бизнес.
Това стана възможно благодаре- Вдъхновяващи истории прозвучаха
ние на конферен- от сцената на StartUpConference
цията по студентско
предприемачество StartUPCon16, кояорганизаторките - студентките Люба
то се провежда за пета поредна годиПопова и Гергана Иванова.
на. Форумът, организиран от StartUP@
Събитието се проведе в рамките на
Blagoevgrad, се състоя на 26-27 март
2 дни, събирайки ментори, експерти,
в студентски център „Америка за
предприемачи и инвеститори. Сред
България“ в студентския град. Петата
опитните професионалисти, които
конференция по предприемачество
работиха със студентите, са Даниела
в Американския университет в БълИванова – мениджър „Бизнес развигария обещава да помогне на много
млади хора да разработят и развият
тие“ на Viber за Централна и Източна
своите идеи и да ги превърнат в раЕвропа; Владислав Симов, съосноваботещи бизнес модели. „Разбира се,
тел на иновативната платформа „Дофорумът не е само за студенти. Всеместина“, която предлага почасово
наемане на домашни помощници, какки, който желае, е добре дошъл да се
то и Анита и Калин Класанови, които
включи в дискусията“, обясниха две от

Сред най-впечатляващите лектори
беше Ашод Дерандонян – основател на
платформата „Заслушай се“. Ашод, който
е с увреден слух, има за цел да създаде
иновативна платформа, която да подобри
живота на ученици и студенти с подобен
проблем. Концепцията предвижда чрез
вече съществуваща софтуерна платформа и инсталирано приложение на смарт
устройство да се предлага жестов превод
в ефир, чрез тристранна видеовръзка
между потребител с увреден слух, жестов
преводач и чуващ потребител. Ще бъде
възможен и превод тип говор-към-текст, с
помощта на специализирани хардуерни и
софтуерни приложения и съдействие на
редактор зад кадър. Подобни преводи са
доказано най-полезни за деца, ученици и
студенти с увреден слух.
Освен практически съвети от вече утвърдените мениджъри и предприемачи,
младежите имаха възможността да присъстват на специални лекции и занима-

„Най-ценно при младите хора е желанието им да учат непрекъснато, да се развиват и да усвоявят нови знания“, обясни
Ангел Келчев от Enedevour – консултантска организация, която насърчава стартиращи и утвърдени бизнеси и цели да им
помогне да извлекат максималното от потенциала си. Сред лекторите беше и водещият от телевизия Блумбърг България
Димитър Вучев, който очерта пред бъдещите предприемачи важността на правилната комуникация с медиите. „Разделението на труда в съвременния свят е довело
до появата на много различни професии
и отрасли. В по-неразвитите общества
хората са били принудени почти напълно
да се обезпечават с всичко необходимо,
но това от икономическа гледна точка е
крайно неефективно. Дори на ниво стартъп всичко трябва да бъде разпределено
между отделните хора и всеки да знае
каква отговорност носи“, каза още Вучев
в отговор на въпрос на студент за необходимостта от специалист по комуникации
при стартиране на нов бизнес.

Над 200 души се
включиха в събитието
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ния, които предоставиха възможността за
разработване и усъвършенстване на идеи
и преминаване през всички стъпки, свързани с основаването на бизнес. Напук на
общоприетата представа, че Американският университет е „фабрика за емигранти“, сред най-често обсъжданите въпроси
от страна на младежите бяха възможностите за стаж и работа във фирмите, които
се представиха на форума.

РАЗВИТИЕ

стоят зад успеха на популярната марка
биодесерти Roo Bar. „Не се притеснявайте да сте щастливи на работното си място. Не хората, които са най-намръщени и
изглеждат най-концентрирани, произвеждат най-хубавите резултати“, посъветва
студентите един от лекторите на форума
– Симеон Прусийски, който се занимава
с обучението на IT специалисти с родния
си град Плевен, както и с развитието на
редица стартъпи.

ÏÐÅÄÏÐÈÅÌÀ×È
È ÑÒÓÄÅÍÒÈ
ÎÁÑÚÄÈÕÀ
ÁÚÄÅÙÅÒÎ
ÍÀ ÁÈÇÍÅÑÀ
ÍÀ ÔÎÐÓÌ Â
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈß
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

ÖÈÔÐÈÒÅ ÑÐÅÙÓ BREXIT
ÅÂÅÍÒÓÀËÍÎ ÈÇËÈÇÀÍÅ ÍÀ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß ÎÒ ÅÑ
ÙÅ Å ÎÃÐÎÌÅÍ ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ ØÎÊ ÇÀ ÑÒÐÀÍÀÒÀ.
ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈßÒ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ ÏÎ-ÂÅÐÎßÒÍÎ ÙÅ
ÏÎÄÊÐÅÏÈ ÎÑÒÀÂÀÍÅÒÎ, ÍÎ ÌÎÆÅ ÄÀ ÈÇÈÃÐÀÅ
ÐÎËßÒÀ ÍÀ ÌÎÙÅÍ ÑÒÈÌÓË ÇÀ ÏÐÎÂÅÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ
ÈÑÒÈÍÑÊÈ ÐÅÔÎÐÌÈ Â ÐÀÌÊÈÒÅ ÍÀ ÑÚÞÇÀ

АНАЛИЗ
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нгличаните са хора, които винаги са изтъквали
своите особености, нещо
повече, държат да ти ги
навират в очите, при това
доста често – дразнещо, като започнем от шофирането в лявата лента,
преминем през почти обожествяването на тяхната кралица и стигнем
до обратната котировка на английската лира спрямо долара. Да, понякога техният стремеж да са „различни“ може да доведе до негативни
последствия за страната като цяло,
но това сякаш не ги интересува. Последната им „странност“ е предстоящият референдум за или против
членството на Обединеното кралство в ЕС. Имам усещането, че наистина го правят единствено и само, за
да изглеждат различни, защото няма
абсолютно никаква бизнес логика в
такава стъпка.
Според доклад на одитната компания „ПрайсуотърхаусКупърс“, ако
англичаните напуснат ЕС, икономиката им ще бъде подложена на изключително осезаем шок, в резултат
на който ще бъдат генерирани нови
950 000 безработни. Средната цена,
която всяко семейство ще трябва да

заплати, възлиза на приблизително
3700 лири годишно до 2020 година.
Директната загуба се оценява на
приблизително 100 млрд. лири, което е около 5% от БВП на страната.
Да, в настоящия момент страната е
нетен донор на ЕС, но спестените
пари ще бъдат пренебрежимо малки
в сравнение с пропуснатите ползи в
бъдеще от такова членство. В момента в Обединеното кралство безработицата е една от най-ниските в
Европа - около 5,1%. Не знам дали
подкрепящите идеята за излизане от
ЕС осъзнават факта, че английските стоки, предназначени за Европа,
ще преминат през коренно различна
митническа тарифа. Това неминуемо
ще повлияе върху конкурентоспособността на английската икономика.
Прогнозата е, че при такъв сценарий БВП на страната ще се свие
с общо 3% до 2020 година. В подкрепа на тезата, че напускането на ЕС
ще доведе до изключително тежки
последствия, е и предвиждането на
американската инвестиционна банка
JP Morgan. Според тях английската
икономика ще навлезе в дългосрочен период на несигурност, което ще
отблъсне инвеститорите и ще удари

жестоко английската лира. Инвестиционните банкери считат също, че
между страната и Европа няма да
бъде сключено търговско споразумение поне до 2020 година. Инвестициите на Острова ще спаднат с
една четвърт до 2020 година поради
тарифните бариери. Истината обаче
е, че повече от половината британски жители осъзнават тези негативни
дългосрочни последствия и по всяка вероятност ще гласуват против.
Английската финансова компания
IG, която е една от най-големите
в света с платформа за търговия
на финансови инструменти, предлага и продукт, с който може да се
изтъргува изходът от предстоящия
референдум. Според този, условно
казано финансов продукт, цената
Обединеното кралство да остане в
рамките на ЕС е два пъти по-висока от цената то да напусне. Казано с
други думи, изглежда, че разумът ще
надделее и въпреки любовта им към
„странностите“ англичаните ще останат „европейци“ и де юре.
В момента тече разяснителна кампания сред населението във връзка
с предстоящия референдум на 23
юни. В тази кампания се включи и
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американският президент Барак Обама.
Според него мястото на Обединеното
кралство е в рамките на ЕС. Разбира
се, той вмъкна в позицията си и американския интерес. Обама каза буквално
следното: „Аз вярвам, че Обединеното
кралство като влияние и като полезност
за САЩ е много по-добре да бъде в рамките на ЕС, отколкото извън.“ Какво да
се прави – всичко опира до геополитическите интереси на големите. През април
предстои визита на Обама в Кралството. Няма абсолютно никакво съмнение,
че той ще заяви официално позицията
на САЩ пред Дейвид Камерън. Според
някои американски политически анализатори обаче, толкова категорична позиция може да има точно обратния ефект.
По подобен начин стои и позицията на

Германия. През февруари Ангела Меркел каза от трибуната на Бундестага, че
оставането на Обединеното кралство в
рамките на ЕС е от изключително значение за германския национален интерес.
В края на краищата предстоящият
референдум може да изиграе ролята
на мощен стимул за провеждането на
истински реформи в рамките на Съюза.
Видимо е, че Европа просто се задъхва от тежестта на административните
процедури. Европейската икономика определено е далеч от желаното ниво на
ефективност поради степента на свръхрегулираност. Точно поради това „странните англичани“ могат да се окажат
„трънчето в обувката“ на европейските
политици, което да ги извади от дълбоката летаргия. Да видим!

ÄÈÐÅÊÒÍÀÒÀ
ÇÀÃÓÁÀ ÎÒ BREXIT
ÑÅ ÎÖÅÍßÂÀ ÍÀ
ÏÐÈÁËÈÇÈÒÅËÍÎ
100 ÌËÐÄ. ËÈÐÈ,
ÈËÈ 5% ÎÒ ÁÂÏ

КИПЪРСКИТЕ УРОЦИ

БАЛАНСИ
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ÇÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀÒÀ ÊÐÈÇÀ

Банковата криза
в Кипър, март
2013-а. Съгласно
споразумението с
Тройката Лаики Банк
бе ликвидирана

ÅÑ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÀ
ÃÎËÅÌÈß
ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ
ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÌÀËÊÀÒÀ
ÑÐÅÄÈÇÅÌÍÎÌÎÐÑÊÀ
ÑÒÐÀÍÀ, ×ÈÉÒÎ
ÎÏÈÒ Å È
“ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ”
ÇÀ ÎÑÒÀÍÀËÈÒÅ
ÄÚÐÆÀÂÈ ×ËÅÍÊÈ

àâòîð: Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, Íèêîçèÿ-Ñîôèÿ
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очно когато Брюксел обяви поставянето на България под специален мониторинг заради прекомерни икономически дисбаланси,
ЕС не пестеше възторжените си
похвали за Кипър за постигнатото от него
икономическо възстановяване. И това за
страна, която само преди 3 години беше
на ръба на фалита и трябваше да се спасява спешно със заем от небезизвестната
„Тройка“.
На 31 март тази година Кипър официално излезе от програмата за международна финансова помощ за икономическото си приспособяване. Така той стана
четвъртата страна в еврозоната - след
Ирландия, Испания и Португалия, която
приключи успешно възстановителния си
период. В „зоната на здрача“ остана само
Гърция.
Успехът на малката средиземноморска
страна, измъкнала се от безпрецедентно
дълбока криза, има значение не само за
нейното спасяване. Пътят през трудните и
болезнени реформи, които Кипър изтърпя

на свой гръб, може да послужи като модел
за Европейския съюз как да се ангажира
и решава бъдещи финансови кризи сред
страните членки, убедени са икономисти.

“Ôàíòàñòè÷íî
âúçñòàíîâÿâàíå”

През март 2013 г., когато след инфарктни заседания на Еврогрупата Кипър
трябваше да приеме почти ултимативно
наложеното му споразумение, за да получи необходимото финансиране, политици
и икономисти в страната с горчивина и
обида коментираха, че малката страна се
използва като „опитно морско свинче“ в
„експеримент“ на ЕС.
Три години по-късно, при обявяването
на края на кипърската спасителна програма по време на срещата в Брюксел на 7
март, същата Еврогрупа приветства Кипър
за „цялостното й успешно изпълнение“.
Председателят на Еврогрупата Йерун
Дийселблум нарече „фантастична работа“ оздравяването на кипърската банкова
система и положителната тенденция за
ръст на икономиката. Във връщането на

Протести срещу Тройката
събираха кипърци

Факт е, че Кипър се възстанови от
тежък финансов колапс с темпове,
неочаквани дори от международните
кредитори и оборващи всички първоначални катастрофални прогнози, като успя да извърши финансова
консолидация, преструктуриране на
банковия сектор и реални структурни
реформи. След три години на дълбока
рецесия, Кипър приключи спасителната си програма със забележителни
резултати. Той постигна растеж на
реалния БВП от 1.6% през 2015 г. –
най-високият темп за последните 7
години, от 2008 г. насам, има почти балансиран бюджет с първичен излишък
от около 2.5%, намаляващ публичен
дълг и добре капитализиран банков
сектор. При това оползотвори само 7.3
млрд. евро от гласувания му заем от
Европейската комисия, Европейската централна банка и МВФ в размер
на 10 млрд. евро, като „спести“ близо
30% от предвидените средства.

Ìîäåëúò

И други правителства в еврозоната е необходимо да извършат повече
структурни реформи и да консолидират своите публични финанси, както
Кипър направи, посъветва финансовият министър Харис Георгиадис, след
като страната му бе посочена като модел на подражание за икономическа
реформа и консолидация в ЕС.
Отказът от реформа и пасивно наблюдаване на влошаващите се икоПрезидентът на Кипър Никос
Анастасиадис по време на
инфарктните преговори с
Еврогрупата през март 2013-а. Покъсно ще каже, че се е съгласил за
споразумението „с опрян в главата
пистолет“

номически показатели, отлагането и
страхът при вземането на трудни, но
необходими решения, е „рецепта за
катастрофа“, предупредиха в свои изказвания президентът на Кипър Никос
Анастасиадис и финансовият министър. Последствията от такава политика, дължаща се на идеологически причини, страх от „политическата цена“
на реформите или просто на липса на
гъвкавост, струват на икономиката и
гражданите загуби от милиарди, които
пак данъкоплатците трябва да погасят.
Събирането на всички депозити на
острова в две основни банки е изключително опасно, тъй като се оказа, че
срив и на двете има пряко въздействие върху цялата икономика на Кипър,
отчита правителството с днешна дата
след „излекуване“ на най-болното
място – банките. Островната банкова
система, която през 2012 г. бе 550%
от БВП, се сви до 350%. Общо 9.4%
млрд. евро в депозити и облигации
„изчезнаха“ с един замах - при безпрецедентното за ЕС „подстригване“
на негарантираните депозити. Банката на Кипър бе рекапитализирана по
този начин, а най-проблемната Лаики
Банк бе ликвидирана. Въведените
строги ограничения върху капиталовите трансфери бяха напълно отменени
преди една година. Четири кипърски

Най-важният урок, научен от правителството в Никозия, е, че пътят
на популизма не води до никъде, истинската политика винаги предполага
реализъм, прагматизъм и желание да
се осъществят трудните, но необходими решения. Затова ръководството
на страната се „зарече“ да продължи
напред, със същата строга дисциплина от меморандума, като стои далеч
от безотговорния популистки подход и
от грешките на миналото, за да не допусне повторение на „безнадеждната
безизходица“. Кипър има втори шанс
за икономическия си възход и няма
намерение да го проиграе.

БАЛАНСИ

Кипър отново на пистата на конкурентоспособността директорът на МВФ
Кристин Лагард видя „впечатляващ
обрат на икономиката“. „Всички ние се
радваме на успеха на тази програма“,
допълни и Пиер Московиси, еврокомисарят по икономическите и финансовите въпроси.

По-високи данъци по време на
рецесия вкарват икономиката в още
по-дълбоко тресавище, смятат в правителството на Кипър. Затова то успя
да балансира бюджета, без да налага
нови данъци и такси, като ограничи
публичните разходи и реформира социалната система. Много важно според финансист № 1 на Кипър бе да се
обуздае непрекъснатото разширяване
на публичните разходи, чието „безрасъдно нарастване води до дефицити и
дълг“. „В бъдещи икономически кризи
страните трябва да се съсредоточат
върху реформите, които ограничават
държавните разходи, без да вредят на
най-бедните членове на обществото,
защото строгите политики за икономии не помагат, ако се игнорира социалното въздействие върху уязвимите
групи“, подчерта президентът Никос
Анастасиадис.
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банки преминаха стрес тестовете,
проведени от Европейската централна банка през октомври 2014 г., доказвайки силната си капиталова база,
увеличена и с привличането на чуждестранни инвестиции. Ефективният
надзор и правилното корпоративно
управление са необходими и очевидни изисквания, сочи кипърският следкризисен опит.
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изтеглянето на „по-голямата
част“ от руската армия от Сирия конфликтите в Близкия
изток навлизат в пореден нов
етап. Според анализ на сайта
Lenta.ru войната в страната всъщност
едва сега започва. Противниците на
президента Башар Асад са отслабени след продължаващите вече повече
от 6 месеца руски бомбардировки. В
края на март сирийската армия успя
да освободи историческия град Палмира, което отваря врати за настъпление
срещу Ислямска държава на изток. В
Ирак пък започна операцията по освобождаване на Мосул.
Характерното за новия етап е, че
отново – както беше и по времето на
Студената война, САЩ и Русия си поделят сферите на влияние в Сирия.
Това става според договор от декември
2015 г., според който разделителната
линия между зоните им в страната е
река Ефрат. На запад от нея е руското
влияние, а на изток – американското.

Сирия бе основна част от дневния
ред и в разговорите на американския
държавен секретар Джон Кери с руския
външен министър Сергей Лавров и
президента Владимир Путин в Москва
на 24 март. САЩ и Русия в лицето на
своите представители са се съгласили
да подпомогнат директните преговори между Дамаск и опозиционните групировки.
Взаимодействието на Вашингтон и Москва към момента успява
да предаде динамика на сирийските мирни преговори. Според чернова на споразумението от вътрешносирийските разговори, оповестена
от руската медия Sputnik също на
24 март т.г., всички участници в тях
се съгласяват, че „политическият
преход в Сирия ще съдържа механизма за правителство, което
включва всички общности и няма
религиозен или етнически характер“. Освен това документът съдържа „работен график и процес за

очертаване на нова конституция, свободни и честни избори, които да доведат до нея и административен надзор
над написването й от страна на ООН“.
Междувременно сирийските кюрди
обявиха автономия с федерално ус-

Официално САЩ и Русия се обявяват за териториалната цялост на Сирия,
но сирийските кюрди са техни съюзници
срещу Ислямска държава и ще продължат да бъдат такива. Многозначително
е, че именно в близост до Рмейлан се
намира единствената американска военна база в Сирия. Ключовият регионален
поддръжник на кюрдите също е показателен – Израел. Тел Авив е заинтересован
както от създаването на кюрдска държава като буфер между Турция и Иран, така
и от взаимното настървяване на сунити
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и шиити в региона, каквото според някои
коментатори се наблюдава в момента.
Именно това бе моделът, който доведе
до взаимното обезкървяване и отслабване на два от силните регионални опонента на Израел – Ирак и Иран, в осемгодишна война между 1980 и 1988 г. Нищо
чудно, че събитията, които се разгръщат
в Близкия изток в момента, отново са в
полза на Тел Авив.
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тройство на своя среща на 17 март т.г.
в град Рмейлан. Федералният окръг на
кюрдите включва районите на Джазира,
Хасаке, Камишли, Африн и Кобане – градове, разположени в северната част на
страната основно по границата с Турция.

Сирия е опустошена от
войната и мирните преговори
се нуждаят от сериозен
тласък

Не е изненада и че на 19 март иранският външен министър Мохамад Джавад Зариф посети Анкара, за да разговаря с турския президент Реджеп Ердоган.
Двете държави подкрепят различни страни в сирийския конфликт и принадлежат на различни клонове на исляма, но
успяват да поддържат взаимноизгодни
отношения. Еманципацията на кюрдите
тревожи и Анкара, и Техеран. А договорките между САЩ и Русия, в които обикновено участва задкулисно и Израел, не
могат да не ги карат да търсят своя ос в
регионалната политика.
„Сътрудничеството между Иран и
Турция е ефективно и полезно в разрешаването на регионалните кризи“,
декларира Зариф в Анкара. Той предложи двете държави да търсят модел
на сближаването между религиозните
На междуличностно ниво американският
държавен секретар Джон Кери (вдясно) и
руският външен министър Сергей Лавров
си общуват отлично, а това е полезно и
за двете държави

Ñ ÈÇÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÍÀ ÒÓÐÖÈß,
ÌÎÑÊÂÀ Å ÆÅËÀÍ
ÏÀÐÒÍÜÎÐ ÇÀ
ÂÑÈ×ÊÈ ÄÚÐÆÀÂÈ
Â ÁËÈÇÊÈß ÈÇÒÎÊ

направления (сунити и шиити) вместо
разделение. Предложението се прави в контекста на противопоставянето между проиранските (шиитски) и
просаудитските (уахабистки, сунитски)
сили в Близкия изток.
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На свой ред Ердоган заявява, че
„Ислямска държава“ е обща заплаха
и за Турция, и за Иран. Според турския лидер е необходим диалог, за да
се разрешат регионалните проблеми.
Нещо повече, Ердоган смята, че Западът се опитва да отслаби мюсюлманския свят – стара иранска теза. Затова
според турския президент Анкара и
Техеран трябва да споделят отговорността по разрешаването на регионалните кризи.
Всъщност, САЩ и Русия вече действат по разрешаването на сирийския
конфликт. Проблемът за страни като
Турция, Иран или Саудитска Арабия
е, че остават вън от решението на големите сили. Затова и сближаването
между Анкара и Техеран идва точно
навреме.
Развитието на събитията показва,
че Русия и Иран имат разминаващи се
интереси по отношение на Сирия. За
Техеран е важно с помощта на „Хизбула“ и иракски шиитски милиции да неутрализира, от една страна, сирийските
бунтовници и Ислямска държава, а от
друга - да се противопоставя на Израел в региона. Русия също подкрепя
сирийския президент, но използва намесата си в Сирия и за да се утвърди
в световните отношения и да постигне
договорка с Щатите, довеждаща до
отпадане на санкциите. Освен това
Москва има специални отношения с
Тел Авив.
При свое посещение в Москва на
16 март, протекло в много позитивна
атмосфера, израелският президент Реунел Ривлин е изразил решимостта на
Тел Авив „да не позволи Иран или „Хизбула“ да се окопаят в близост до Голанските възвишения“ – окупирана от Израел част от Сирия. На свой ред Путин
е подчертал, че скоро ще се срещне
с израелския премиер Бенямин Нетаняху, „за да дискутират сигурността в
Близкия изток“.
Русия прави последователни опити
за сближаване и със Саудитска Арабия
и арабските държави от Персийския

В момента турският президент Реджеп Ердоган е единственият значим
регионален лидер, който е извън руската визия за развитието на региона

залив. Шанс за това тя получава от политическата линия на Белия дом. Американският президент Барак Обама е в
лоши отношения с израелския премиер
Бенямин Нетаняху. Неотдавна Обама
описа петролните монархии в Персийския залив като „готованци“ (free riders),
възползващи се от преференциите да
си американски съюзник, без да даваш
нищо в отплата. Сред причините за отчуждението между Белия дом и традиционните му съюзници в Близкия изток
са опитите за сближаване с Иран, чието отваряне към Запада Обама счита
за свой външнополитически успех.
Но пък пренебрегнатите американски съюзници отварят канали за общуване с Москва. В същия ден, в който
държавният секретар Джон Кери беше
в Москва, Путин се срещна с престолонаследника и заместник-главнокомандващ на армията от Обединените
арабски емирства принц Мохамед ал-

Нахиян. Заедно те дискутираха актуалните въпроси в Близкия изток, които не
могат да нямат отношение и към Сирия
и сирийските мирни преговори.
Руската външна политика в Близкия изток е изключително прагматична. Тя не почива на идеология, а на
точна преценка на взаимната изгода
в отношенията. Както казва руският
външнополитически експерт Фьодор Лукянов, това избавя Москва от
грижата постоянно да мисли коя е
„правилната страна на историята“ в
даден конфликт, така че да я подкрепи и да застане на страната на победителите. Засега играчите в Близкия
изток – без Турция, търсят руското
сътрудничество. Но при друг президент в Белия дом – например Хилари
Клинтън, Израел и петролните монархии може отново да си припомнят,
че са американски съюзници. Как ли
ще действа тогава Москва?

ИСЛЯМСКОТО БАНКЕРСТВО:

È ÏÐÎÐÎÊÚÒ Å ÁÈË ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒ
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ
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историята е прието да се смята, че „причината за
дадено събитие или явление е винаги икономическа“. Но по време на Студената война обяснението за случващото се по правило е било най-вече
политическо. Така е и с ислямското банкерство
– съвместимите с Шериата финансови отношения, в които
няма лихва. В края на 60-те и началото на 70-те, когато то се
появява, се оказва ценно оръжие срещу популярните тогава
в мюсюлманския свят светски и леви идеологии на марксизма и на арабския национализъм.
Основоположници на ислямското банкерство са видни
мюсюлмански теолози и активисти. По време на Студената
война те са притеснени, че в Арабския свят настъпват ударно светски идеологии – например комунизмът в Ирак бележи
големи успехи сред шиитите през 60-те и 70-те, докато по същото време в Египет управлява Гамал Абдел Насър, национализирал успешно Суецкия канал. Именно в Ирак през 1960 г.
духовникът Мохамед Бакр ас-Садр публикува първите теоретични обосновки на ислямското банкерство. Това са книгите
„Нашата икономика“ (1960 г.) и „Безлихвени банки в исляма“
(1973 г.). И двата трактата са основополагащи за прокапиталистическата ислямистка политическа икономия. Идеята на
теолозите като ас-Садр е, че самият пророк Мохамед е бил
търговец, а ранният ислям е бил рай за личната стопанска
инициатива – с ниски данъци и липса на регулации.
Идеята е вдъхновяваща за западните десни икономически

ÏÎ ÂÐÅÌÅ ÍÀ ÑÒÓÄÅÍÀÒÀ ÂÎÉÍÀ
ÍÀÄÈÃÀÙÈßÒ ÑÅ ÍÀ ÇÀÏÀÄ
ÍÅÎËÈÁÅÐÀËÈÇÚÌ ÂÈÆÄÀ Â
ÑÚÂÌÅÑÒÈÌÈÒÅ Ñ ØÅÐÈÀÒÀ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ
ÑÚÞÇÍÈÊ ÑÐÅÙÓ ÍÀÑÒÚÏÂÀÙÈÒÅ
Â ÌÞÑÞËÌÀÍÑÊÈß ÑÂßÒ
ÊÎÌÓÍÈÇÚÌ È ÀÐÀÁÑÊÈ
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ÇËÀÒÍÎÒÎ ÂÐÅÌÅ ÍÀ ÈÑËßÌÑÊÈÒÅ
ÎÁËÈÃÀÖÈÈ ÑÓÊÓÊ

мислители, привърженици на Милтън Фридман. Те отричат
държавната намеса в икономиката, също както ислямистите
се борят срещу социализма в мюсюлманския свят. Още през
60-те години в Чикагския университет (където гуру е Милтън
Фридмън) икономистът Лойд Мецлер развива теорията на
ислямското банкерство, в която влиза и програма как да се
организира съвременна банка чрез финансови инструменти, неносещи лихва, пише в своята книга „Играта на дявола“ американският разследващ журналист Робърт Драйфус.
През 70-те години вълната на скъп петрол залива държавите
от Персийския залив с петродолари и ислямското банкерство
се утвърждава с помощта на западни банки като Citibank,
HSBC, Chase Manhattan, Banque Nationale de Paris и други.
Първата ислямска банка се появява със западногерманска помощ в Египет през 1963 г. под името „Мит Гамр“. Осно-

Иран е една от
няколкото страни в
света, в които 100%
от банковата система
е съвместима с
Шериата

Централата
на ислямската
банка „АлФайсал“ в
столицата на
Судан, Хартум

общество... в подготовката му за преход към марксизма.“
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В най-добрите си времена банката „Мит Гамр“ има 9 клона
и 250 000 клиенти, но през 1967 г. е затворена от египетските
власти. След прекратяването на дейността й Наджджар се
превръща в пътуващ проповедник на идеята за ислямското
банкерство. Той се намира в Джеда (Саудитска Арабия), когато през 1975 г. организацията Ислямска конференция ос-

Ôîòî Wikipedia.org

вател е Ахмед ал-Наджджар. Той пише книга, в която споделя
опита си на ислямски банкер, а предговорът към нея е дело
на Хасан ал-Банна, основател на фундаменталистката организация „Мюсюлмански братя“. Ал-Банна изтъква: „Основната разлика между д-р Наджджар и другите икономисти... е, че
той не счита ислямската икономическа теория за наука или
изследване, а за кауза за пробуждането на мюсюлманите и
метод за тяхното възраждане. Наджджар вижда ислямските
банки само като средство за своята мисия.“ Когато основава
първата ислямска банка, самият Наджджар определя целта
си така: „Да запазя ислямската идентичност, която беше
започнала да се изгубва в нашето

Ôîòî albaraka.com.sd
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новава Ислямската банка за развитие - водеща
финансова институция в ислямския свят. За няколко години в Дубай, Кувейт, Египет, Судан, Йордания, Бахрейн са създадени нови ислямски банки. Особена значимост придобива „Файсал груп“
- финансова група, основана от саудитския принц
Мохамед ал-Файсал. Друга известна финансова
империя е „Ал-Барака груп“ - на саудитския милиардер Салех Камел. В десетилетията оттогава до
днес ислямското банкерство стремително набира
мощ, а най-престижните западни университети,
включително Харвард, го изследват с десетки конференции и курсове.
Идеята на ислямското банкерство, намерила
израз и в популярните отдавна ислямски облигации – сукук, е проста. Коранът казва, че търговията наподобява лихварството, но тя е позволена,
докато то е забранено. В такъв случай - за да се
отговори на изискването по дадени финансови
инструменти да няма лихва, защо те да не бъдат
оформени като търговски отношения? (Виж „Видове сукук“ и „Разлика между сукук и традиционните
облигации“.)
Всяка институция, предлагаща ислямски финансови инструменти, има собствен шериатски
борд, който прокарва свои фетви (религиозни
решения) за позволеното и забраненото в света
на ислямските финанси. Според Родни Уилсън
– член на Центъра за ислямска икономика и финанси към британския университет „Даръм“: „Ис-

лямското банкерство и
финанси могат да посочат
пътя напред – към разширяване на избора, а не за
ограничаване на възможностите“.
Възходът на ислямските финанси обаче има и
своите политически измерения. С помощта на банки, финансови къщи и благотворителни организации
държави като Турция, Кувейт и други постепенно
претърпяват ислямизация и в обществения живот,
независимо че през 60-те и 70-те години на ХХ век
са били светски държави. Много от ислямските
банкери нямат политически амбиции. Но именно
ислямските финанси дават на държави като Саудитска Арабия или Катар и на организации като
„Мюсюлмански братя“ тяхната политическа тежест в Близкия изток и по света.
Докато противници на ислямското банкерство
бият тревога за пълзящ финансов джихад, западните банки виждат отлични възможности за
печалба и сами въвеждат съвместими с Шериата
финансови инструменти. Нищо чудно, че ислямските финансови активи растат с всяка година и
към 2014 г. достигат 1,8 трлн. долара. Едно е ислямът да преследва леви утопии за справедливост.
А съвсем друго е да говори езика на парите…

Саудитският
милиардер Салех
Абдулах Камел
– основател на
„Ал-Барака Груп“, и
сграда на банката

Âèäîâå ñóêóê

В

идовете сукук (ислямски облигации) са много –
мудараба, мушарака, мурабаха, иджара и други.
При мудараба заемодателят е считан за частичен собственик в инвестицията, която предстои
да се реализира. Плащанията по заема се извличат от печалбите на съвместното начинание в предварително договорени размери. Когато заемът е изплатен,
собствеността се прехвърля към заемополучателя. Ако
бизнесът доведе до загуби и фалит, заемополучателят
няма задължение да възстанови сумата на заемодателя.
Мудараба не предвижда участие на заемодателя в управлението на инвестицията. Този вид сукук са използвани
най-вече за финансиране на общински проекти.

80% от активите на ислямските банки са от друг вид заеми, наречени мурабаха. При тях заемодателят продава
на заемополучателя даден актив, който заемополучателят
изплаща с времето, връщайки на заемополучателя по-голяма сума пари от тази, за която е продаден активът първоначално. Според някои мнения тази сделка на практика
представлява лихвена договореност по всички показатели,

Четвърти вид сукук е т.нар. иджара. При този инструмент заемополучателят, който в случая винаги е държавата, продава дадени активи на „дружество със специална
цел“. После то издава ислямски облигации в размер, равен
на цената на продажба на активите. Когато тези облигации
достигнат до матуритет (т.е. изтече срокът, за който са издадени и през който по тях се изплаща главницата), дружеството продава обратно актива на държавата на предварително договорена цена. След това дружеството се закрива
и приключва и договорът иджара.
Съществуват и други видове сукук. Всъщност традиционно има стотици начини заемите да бъдат направени
приемливи за общността на ислямските теолози.

РАЗЛИКИ МЕЖДУ СУКУК И ТРАДИЦИОННИТЕ ОБЛИГАЦИИ
Традиционни облигации

Сукук

Собственост върху
активите

Облигациите не дават на инвеститора дял от собственост- Сукук дават на инвеститора частична собственост
та върху актива, бизне спроекта или съвместното пред- върху активите, на които се базират ислямските
приятие. Те са дългово задължение.
облигации.

Критерии за
инвестицията

По принцип облигациите могат да се използват, за да се
финансира всеки актив, проект, бизнес или съвместно
предприятие, което отговаря на местното законодателство.

Активите, на които се базират сукук, трябва да са
съвместими с Шериата (т.е. бизнес, свързан с алкохол, хазарт, порнография или отглеждане на свине
не може да бъде финансиран така).

Характер на издавания
финансов инструмент

Всяка облигация представлява дял от дълг

Всеки сукук представлява дял от актив.

Цена на издавания
финансов инструмент

Стойността на облигацията се базира на кредитния рей- Стойността на сукука се базира на пазарната стойтинг на институцията, която я издава
ност на актива, с който е свързан.

Печалба и рискове
на инвестицията

Притежателите на облигации получават редовно и по гра- Притежателите на сукук получават дял от печалбифик лихвени плащания, докато активът им не достигне до те от актива, с който сукукът е обвързан (и приемат
матуритет. Главницата по облигацията е гарантирано, че съответно дял от загубите, ако има такива).
ще бъде върната на датата на матуритета.

Ефекти от разходите

По принцип собствениците на облигациите не са повли- Собствениците на сукук са повлияни от разходите,
яни от разходите, свързани с актива, проекта, бизнеса или свързани с прикачения към него актив. По-високисъвместното предприятие. Цената на актива, обвързан с те разходи може да доведат до по-малки печалби
облигацията, не оказва влияние на печалбата на инвес- за инвеститора и обратно – по-ниските разходи
титора.
може да доведат до по-големи печалби.
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освен по името й. Печалбата в случая обаче е оформена не
като лихва, а като „печалба върху продажбата на стоката“,
т.е. като търговска по своя вид.

ФИНАНСИ

Мушарака са до голяма степен същият вид инструменти като мудараба, но разликата е, че заемодателят при тях
участва в управлението на бизнес начинанието. Мушарака
обаче се среща рядко в съвременните ислямски финанси,
защото изискват голям човешки ресурс за менажирането от
страна на банките. Дори мудараба се среща рядко и съставлява едва около 5% от активите на ислямските банки,
според публикация на изследователя Теодор Ройбен Елис
в Middle East Quarterly от пролетта на 2012 г.

ПАЗАРИ
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БУКУРЕЩКАТА
ФОНДОВА БОРСА

ÌÅ×ÒÀÅ ÄÀ Å ÑÐÅÄ ÃÎËÅÌÈÒÅ
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

Б

укурещката фондова борса (БФБ) има скромни
мащаби, ако трябва да се сравнява с големите
в региона. Варшавската има пазарна капитализация от 232,875 млрд. евро и дневен оборот от
233 млн. евро. БФБ може да се похвали с пазарна
капитализация от едва 29,076 млрд. евро и оборот от само
7,55 млн. евро. И все пак човекът, а и борсите са толкова
големи, колкото са големи мечтите им.
От три месеца в румънските финансови медии усилено

се пише за намеренията на Букурещката фондова борса
да издигне класа си. Плановете всъщност датират от години, но изглежда отново са актуални при сегашното преходно правителство на бившия еврокомисар Дачиан Чолош,
заменило това на социалдемократа Виктор Понта. В момента борсата е класифицирана от Morgan Stanley Capital
International като „граничен пазар“. Мениджърите на борсата искат да издигнат класа й до „развиващ се пазар“. Те
смятат, че това ще даде достъп до 30 пъти повече капитали,
т.е. до фондове в размери на 1,2-1,5 трлн. долара. Дават

Ôîòî bvb.ro

„Жизненоважно е да успеем да запазим интереса
на хората, които вземат
решенията в Румъния, за
да поддържат утвърждаването на фондовата борса
като „развиващ се пазар“.
Това е един национален
По
информация
на
проект, от който всички ще
Euromoney Румъния не е
спечелят. Държавата може
сред страните, в които са
да бъде основният пече- Лучиан Ангел (вляво) и Лудвик Соболевски се надяват
се извършили 20-те найливш, защото реализаци- приватизацията да съживи борсата в Букурещ
големи първични публични
ята му ще доведе до попредлагания през 2015 г. Най-много от тези IPO-та са били
голям потенциал за растеж на стойността на компаниите,
листнати на Букурещката фондова борса“, заявява Лучиан
в Полша – 11, следвана от Русия – 4. Други страни в списъАнгел, председател на консултативния съвет на борсата, в
ка са Унгария, Чехия, Хърватия, Литва и Турция.
интервю за румънската национална агенция Agerpres. Той
„Никога няма да станем развиващ се пазар, ако румънпродължава: „В средносрочен план предлагам заедно с
ското правителство не продължи по един по-решителен
колегите от съвета на БФБ да продължим процеса на утначин програмата за приватизация на новите компании, а
върждаване на капиталовия пазар към статут на „развиващ
се пазар“, признат от специализираните международни
също и на тези, които вече са листнати на борсата“, заяинституции. В този смисъл изпълнението на програмата
ви през септември 2015 г. в Ню Йорк мениджърът на БФБ
полякът Лудвик Соболевски. Той бе в САЩ, за да участва
за приватизация (на правителството – бел. ред.) е много
на съвместен форум на румънски компании и американски
важно, за да се покрият количествените критерии. До гоинвеститори.
ляма степен качествените критерии са покрити. Липсва ни
измерението на свободно търгуемите акции (т.нар. фрий
Призивът на Соболевски бе изречен броени дни преди
флоут) за големите компании на БФБ. Приватизацията на
предишното правителство – на социалдемократа Виктор
Hidroelectrica през борсата би могла да бъде най-голямото
листване на капиталовия пазар и така би могла да увеличи
Понта, да падне от власт след многохилядни протести,
провокирани от трагичния пожар в клуб „Колектив“, отнел
шансовете на Румъния да бъде утвърдена в по-горния клас
живота на десетки млади хора. Правителството на Понта
на капиталовите пазари.“
не бързаше да извършва приватизации. Вместо това то
въведе преференциална ставка на ДДС за хранителните
Сайтът Cursdeguvernare.ro пояснява какви критерии
продукти и се ангажира да вдигне заплатите на учители и
трябва да бъдат покрити, за да постигне БФБ своята цел.
В качествен план трябва да бъде спечелено доверието на
лекари. С други думи, политика по-скоро в подкрепа на маинвеститорите на местния пазар, което ръководството отсовия избирател, отколкото на бизнеса.
чита, че до голяма степен е направено. То периодично орНовото правителство на Дачиан Чолош е възприемано
ганизира представяния на борсата на Запад, именно за да
от мнозина като пропазарно и близко до международните
утвърди румънския капиталов пазар. В количествен план е
компании в страната и националната банка. В неговите срепо-различно. На борсата трябва да съществуват поне три
ди като министри, заместник-министри и държавни секресвръхликвидни компании, които да изпълняват следните
тари има много представители именно на чуждестранния
условия: да имат капитализация от поне 1,26 млрд. долара,
да имат фрий флоут, т.е. стойност на свободно търгуваните
бизнес. Навярно това подклажда възобновените медийни
акции, в размери на 630 млн. долара и фрий флоутът да е
призиви в подкрепа на по-високия статут на БФБ.
поне 15% от капитализацията на компанията.
От ръководството на БФБ посочват 2017-а като възможТъй като румънските частни компании са с малки размена година, в която да постигнат плана си да станат „развири и в последно време не проявяват интерес към листване
ващ се пазар“. Но това се прави винаги с доза несигурност
на борсата, надеждите са свързани с приватизацията чрез
и предположение. „Липсата на нови първични публични
предлагания (IPO-та) и понижената ликвидност ни задърБФБ на големи държавни предприятия. Именно такова е
жат на място. И както 2016 г. не започна добре за капитаHidroelectrica, чиято основна дейност е производство на
ловите пазари по света, включително за БФБ, има големи
електричество от ВЕЦ-ове. Компанията има над 270 водношансове IPO-тата да бъдат отложени за следващата годиелектрически централи и осигурява над 20% от производна“, констатира румънският финансов седмичник Capital.
ството на ток в Румъния. Hidroelectrica в момента е в несъсЗа представителите на финансовата общност и експертите
тоятелност. Ако тя действително бъде пусната на борсата,
остава да следят хода на приватизацията през борсата на
както се очаква да стане тази година, БФБ ще се оживи.
Hidroelectrica. Изглежда също като на други места в ИзточВицепрезидентът на Службата по финансово наблюдена Европа капитализмът сам по себе си е с ограничени
ние (ASF) Мирча Урсаке пояснява, че неговата институция
сили и има нужда от държавна подкрепа, за да расте.
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предприема няколко мерки,
за да подготви БФБ за момента, когато през 2019 г.
в ЕС ще функционира единен капиталов пазар. Сред
тях са правила за корпоративното управление, които
да обхващат и мениджърите на компаниите, листнати
на борста, повишение на
прозрачността и нараснала
защита на „консуматорите
на капиталовия пазар“ –
по-точно на миноритарните
акционери.

ПАЗАРИ

за пример фондовата борса на Катар, която на 2 юни
2014 г. се сдобива с този
по-висок статут. И дневният й оборот от $16,35 млн.
преди промяната достига
до $154,4 млн. след нея.

Ямани със своето семейство (лични кадри от книгата – от
ляво на дясно горе - на 3-годишна възраст; с втората си
съпруга Тамам; с децата си Файсал, Шараф, Ахмед и Арва и
долу с майка си и съпругата Тамам с четирите деца и гардове)

ÏÎÂÅËÈÒÅËßÒ
ЛИЧНОСТИ
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НА НЕФТА
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

Г

одината е 1986-а. Саудитска Арабия поддържа ниски
цени на нефта, които водят до фалита на нови производители на петрол в Тексас. В същото време те
удрят по бюджетните приходи на Иран и Съветския
съюз. Смята се, че именно ниските цени на черното
злато са една от причините за падането на комунизма. Така
описана, ситуацията доста напомня днешния момент, когато
голямото предлагане на нефт отново е причина за фалити и
финансови проблеми – от шистовите производители в САЩ,
през Венецуела, та до Русия и Иран. Днес обаче един от
главните архитекти на тази политика през 80-те – саудитският нефтен министър Ахмед Заки Ямани, отсъства от световните политически форуми.
Всъщност Ямани е една от големите фигури на световната политика по времето на Студената война – поне в нейното
петролно измерение в продължение на над две десетилетия. Той не принадлежи към кралското семейство. Саудитецът завършва право в Кайро, Харвард и Ексетър. През 1958
г. – на 28-годишна възраст, става съветник в саудитското правителство. А 4 години по-късно вече е министър на петрола и
природните ресурси на арабското кралство. Остава на поста
24 години – от 1962 г. до 1986 г.
Сред първите му значими стъпки като министър е последователната политика за превръщането на американската
нефтена компания в Саудитска Арабия „Арамко“ в изцяло
саудитска собственост. Въпреки очакваната съпротива на
американските партньори, операцията завършва успешно.
Тя е част от антиколониалната тенденция през 70-те години
редица световни нефтени компании да бъдат национализи-

рани или да станат собственост на правителството, на чиято
територия се намират.
Докато Ямани е начело на министерството на нефтапреминават и първите години на учредената през 1960 г. Организация на странитеизносителки на петрол (ОПЕК). Чрез
нея нефтените експортни държави стъпка по стъпка засилват ролята си в световната икономика.
Когато през 1973 г. се разгръща поредната война между
Израел и арабските му съседи, Ямани излиза на преден
план. Под негово влияние над западните държави е наложено ембарго, което довежда до покачване на цените на нефта
от предишното им ниво от 3 долара на барел. Тогава иранският шах Реза Пахлави иска за петрола да се плаща 100
долара на барел. Ямани го убеждава покачването да спре
на ниво от 12 долара на барел. Ембаргото продължава до
март 1974 г. Но то допринася за стагфлацията (комбинация
от стагнация и инфлация), която трови западните икономики
през 70-те години. Тя показва, че зависимостта на световната икономика от Близкия изток и нефта е достигнала високи
нива.
Ямани говори свободно английски, френски и арабски.
Бил е сред отличните студенти по време на следването си.
Никога не е имало някакви дисциплинарни или други проблеми, с които да го запомнят от ръководството на Харвард.
Знаел е защо е в САЩ и е работел за успеха си. Но въпреки
отвореността си към Запада, Ямани остава изключително
верен на своята страна и на арабския си произход. В неговата биография, написана от живеещия в Лондон американски

журналист Джефри Робинсън, бившият вече нефтен министър си спомня, че докато е учил в Кайро, се е срещал неколкократно с Ясер Арафат, който е бил студент по инженерство там. Арафат постоянно ходел на стачки, докато Ямани
стоял далеч от подобни събития. Но по-късно именно чрез
Ямани на Организацията за освобождение на Палестина са
преведени първите саудитски пари – 33 000 долара.
Като министър участник в ОПЕК в продължение на 25 г.
Ямани постоянно е в дискусии и спорове със своите колеги
от други страни, включително от Иран. Именно намирането
на компромис с иранските представители в организацията
е водело до решенията в нея неколкократно. Веднъж в интервю с американския журналист Майк Уолъс иранският шах
Мохамад Реза Пахлави го обвинява, че е „агент на империалистите“. Когато Уолъс пита Ямани какво мисли за това,
саудитецът отговоря невъзмутимо: „Не мога да повярвам, че
Негово имперско височество (Реза Пахлави е коронясан като
император през 1967 г. – бел. ред.) ще каже такова нещо.“
Още по-голямо присъствие на духа Ямани проявява на
два пъти в рамките на една година през 1975 г. Той става
свидетел на убийството на крал Файсал в Рияд на 25 март
1975 г. от въоръжения нападател Файсал ибн Мусаид. Ибн
Мусаид е член на кралското семейство и е племенник на
краля. Като възможна причина за убийството е посочено
отмъщение за смъртта на брата на ибн Мусиад – Халед, застрелян от силите за сигурност и с позволението на монарха,
след като извършил терористичен акт в Саудитска Арабия.
По време на покушението Ямани стои вдясно от краля, който
всъщност издъхва в ръцете му. Смъртта потриса нефтения
министър, доколкото връзката му с краля е не само профе-

Дъщерята
Мей Ямани

сионална, но и дълбока и
лична.
На 21 декември 1975
г. Ямани се оказва въвлечен в един от най-прочутите терористични актове
за времето на Студената
война. Карлос Чакала похищава министрите на
ОПЕК, докато се намират във Виена. Той лично заявява на
Ямани, че заедно с иранския представител Амузегяр ще бъдат убити. Твърди се, че Ямани дори подготвя завещанието
си. Следва бягство на Чакала и задържаните от него със самолет към Алжир и Либия и после пак към Алжир. Алжирските дипломати преговарят с Карлос и в крайна сметка той
освобождава високопоставените си заложници в столицата
на бившата френска колония. Ямани оцелява, след като
по време на полета е предвкусвал неколкократно смъртта
си. Има предположение, че за да бъдат освободени Ямани
и Амузегяр, на Карлос Чакала са били преведени десетки
милиони долари от страна на Саудитска Арабия и непряко
от Иран.
През 1986 г. легендарният нефтен министър научава, че
се разделя с поста си по саудитското радио, като източник
на информацията е кралят Фахд, с когото не са в добри отношения. След високия държавен пост Ямани се занимава
с консултантска дейност и има своя фондация. През 2000 г.
саудитецът предрича, че нефтената епоха ще свърши – не
защото няма да има нефт, а заради развитието на технологиите и падането на цените на петрола. 16 години по-късно
прогнозата му изглежда се сбъдва.
Междувременно първата му дъщеря – Май Ямани, е
много уважаван университетски преподавател във Великобритания. Тя е първата саудитка, завършила магистратура
и докторантура в Оксфорд в областта на социалната антропология. Говори арабски, английски, френски, испански,
разбира и персийски, иврит и италиански. Легендата Ямани
изглежда продължава.
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ÀÕÌÅÄ ÇÀÊÈ ßÌÀÍÈ Å ÏÐßÊ
Ó×ÀÑÒÍÈÊ Â ÍßÊÎÈ ÎÒ ÍÀÉÊËÞ×ÎÂÈÒÅ ÌÎÌÅÍÒÈ ÍÀ ÑÒÓÄÅÍÀÒÀ
ÂÎÉÍÀ - ÓÒÂÚÐÆÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÎÏÅÊ,
ÍÅÔÒÅÍÀÒÀ ÊÐÈÇÀ ÏÐÅÇ 1973 Ã.,
ÏÎÊÓØÅÍÈÅÒÎ ÍÀÄ ÊÐÀË ÔÀÉÑÀË È
ÒÅÐÎÐÈÑÒÈ×ÍÀÒÀ ÀÒÀÊÀ ÍÀ ÊÀÐËÎÑ
×ÀÊÀËÀ ÂÚÂ ÂÈÅÍÀ ÏÐÅÇ 1975 Ã.

ЛИЧНОСТИ

Снимки със саудитското кралско семейство... (горе вляво е
принц Абдул Азиз бин Фахд, вдясно – Ямани с крал Файсал;
долу Ямани е с крал Фахд вляво и вдясно с принц Абдула)

..и с различни политици (горе - Хенри Кисинджър, Вили
Брандт, кувейтския петролен министър шейх Али Халифа
ал Сабах, иранския министър Голамреза Агазадех; долу
– Джеймс Шлезингер, филипинския диктатор Маркос,
алжирския министър. Белаид Абдеселам и иранският
министър Джамшид Амузегяр, с когото през 1975 г. са
отвлечени от Карлос Чакала)

Ñâåòëàíà Áîÿíîâà:

Äîáðîòî áúäåùå íà
ÇÅÌÅÄÅËÈÅÒÎ Å Â

ИНОВАЦИИТЕ

АГРО
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ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ ÑÅËÑÊÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ È ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ
ÍÀÓÊÀ ÄÀ ÍÀÌÅÐßÒ ÄÎÏÈÐÍÈÒÅ ÒÎ×ÊÈ ÍÀ ÂÇÀÈÌÅÍ
ÈÍÒÅÐÅÑ, ÇÀ ÄÀ ÈÇÂÅÄÀÒ ÀÃÐÎÑÅÊÒÎÐÀ ÍÀ
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÎ ÍÎÂ ÅÒÀÏ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÌÓ

О

сновната роля на иновациите в земеделието е да
повишат конкурентоспособността на земеделските производители и на преработвателния бранш,
както и да допринесат за опазването на околната
среда. Всъщност те са и начин с по-малко ресурс
да се постигне по-висок резултат в бизнеса чрез въвеждането на нов продукт, на нов процес или нов метод, който би
довел до по-добра печалба във всяко измерение. Иновацията е важна за самия бизнес, а не просто за получаването
на субсидия. Програмата за развитие на селските райони

(ПРСР) предвижда такова поощрение и това е само едно
добро обстоятелство в полза на

ïîñòèãàíåòî íà âèñîêèòå öåëè
Подкрепата ще става по линия на Мярка 16.1 на ПРСР,
в която се предвижда насърчаване на внедряването на
иновативни идеи чрез оперативна иновативна група. Това
става на две фази. Първо трябва иновативната група и нейният бизнес план да получат одобрение, след като издържат селекционните критерии. Втората фаза е прилагането
на иновативната идея в практиката и тя може да включи и

Ñâåòëàíà Áîÿíîâà å ïðåäñåäàòåë íà Èíñòèòóòà çà àãðîñòðàòåãèè è èíîâàöèè. Òÿ áåøå çàì.ìèíèñòúð íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå â ïúðâèÿ
êàáèíåò íà Áîéêî Áîðèñîâ. Äíåñ å àêòèâåí êîíñóëòàíò â ñôåðàòà íà ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî è â
íîâèÿ ïðîãðàìåí ïåðèîä ìîæå äà âëåçå â ðîëÿòà íà èíîâàòèâåí áðîêåð, çà äà ñâúðçâà çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåëè, êîèòî èìàò êîíêðåòåí
ïðîáëåì, ñ íàó÷íà îðãàíèçàöèÿ, ðàçâèëà ïîòåíöèàë äà íàìèðà ðåøåíèÿ ÷ðåç èíîâàöèÿ.

áúðçî äà îôîðìè ñâîÿ ïðîåêò
Важно е да се има предвид, че идеята не бива да се
предлага само от един земеделски производител за решаването на конкретен негов бизнес проблем. Реално тя трябва да бъде представена в рамките на оперативна иновативна група, в която влиза научно звено от Селскостопанската
академия, от БАН или от висше училище. Може да участва
консултантска или неправителствена организация, която
работи в такава област и има компетентността да е партньор в разработката. Оперативната иновативна група не
е юридическо лице, а по-скоро е договор за партньорство,
който ясно разписва отговорностите и задълженията на
всеки по разработването и внедряването на съответната
иновативна идея. По тази мярка няма да се насърчават инвестиции в машини. Иновацията трябва

äà âîäè äî ðåàëíà ïðîìÿíà
в показателите на компанията, производителя, предприятието. Не е задължително да е идея, непозната досега. Тя
може да е нещо познато, но да е видоизменена, така че да
е максимално полезна за съответното стопанство, което ще
я развие по своя мярка и тя ще му донесе резултат.
Сред земеделските стопани има известна пасивност да
търсят науката при решаването на конкретни проблеми. В
момента има необходимост агробизнесът и учените да си
подадат ръка, но липсва доверие, че науката разполага с
експертиза. Твърди се, че повечето от онези, които можеха
да предоставят технологии, конкретни продукти, процеси,
отдавна са в чужбина, а Селскостопанската академия просто е взряна в решаването на проблема за своето оцеляване. Програмата обаче е така написана, че партньор по
Марка 16.1 на ПРСР не може да е чуждестранен университет или научна организация от чужбина. Идва моментът
българското селско стопанство и българската наука да
намерят допирните точки на взаимен интерес, които биха
извели българското селско стопанство на качествено нов
етап от развитието му. Тази програма е

на земеделието чрез иновации. Подкрепа в тази насока
може да се получи и по програмата за научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“.
Добър пример за всички, които тепърва ще подготвят
своите предложения, са постиженията по проекта „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските ферми“, успешно изпълняван от Фондацията за
биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, Аграрния факултет
на Тракийския университет и най-голямата норвежка неправителствена организация Norges Vel. Проектът се ползва с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм „Иновации за зелена индустрия“.
Безспорно е, че доброто бъдеще на земеделието е в
иновациите. За иновации по Мярка 16.1 на ПРСР са

ïðåäâèäåíè 20 ìëí. åâðî

които ще бъдат насочени за около 20 проекта на оперативни иновативни групи. Като първи подобен опит за
България това е чудесна възможност. Въпросът е парите
да бъдат насочени към наистина печеливши иновации с
висока ефективност. Идеята не е 20 млн. евро просто да
бъдат усвоени, а целта е с тези пари да се постигне осезаем резултат в земеделието. Ефектът после може да се
мултиплицира.
За всеки бизнес иновациите стават решаващи при неговото оцеляване и най-вече за неговото развитие. Кооперирането между хора и институции би дало позитивен резултат. Крайно време е България с добре премерена крачка,
опирайки се на традициите, да намери своя нов път в земеделието. За успеха на този процес са нужни вдъхновени
хора с широта на мисленето. Ето защо е важно в състава
на комисията, която ще подбира проектите, да са специалисти с богат опит в земеделието и хранително-вкусовата
промишленост. Сред тях трябва да има както учени, така и
хора с практика.
По тази тема в България има нужда от много предварителна работа. В другите държави в ЕС, като Италия, Испания, Австрия, Германия, а също Латвия и Естония, са доста
по-напред с проектите за агроиновации. Нашата страна изостава, но все още не е късно да навакса.
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Нормативната уредба, свързана с мярката за иновациите, не е готова. Но пък това време може да се използва бизнесът да подготви иновативна идея, която е в състояние да
разработи и да внедри. И когато мярката се отвори и всички
изисквания са ясни,

ñòèìóë çà ðàçâèòèåòî

АГРО

финансирането на инвестиционни разходи.

КРЕДИТИ СРЕЩУ ЗЕМЯ

АГРО
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“ÀÃÐÈÎÍ” ÐÀÇØÈÐßÂÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÑÈ Ñ ÍÎÂÀ ÓÑËÓÃÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍÅ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅËÖÈ ÏÎ ÓËÅÑÍÅÍÀ È ÁÚÐÇÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ

К

омпанията лидер в
управлението на земя
„Агрион“ вече предлага
финансови решения за
агробизнеса. След като
се наложи като водещо дружество на пазара на поземлени
активи, днес фирмата вече е
готова с кредитни продукти.
„Опитът ни показва, че земеделският бизнес определено се
сблъсква с трудности и неразбиране за осигуряване на финансови средства. Често фирмите трябва да се борят с бавна
и тромава процедура, затъват в
документация и докато чакат поредното становище, пропускат възможности за милиони. Затова решихме, че е време, а
и имаме административния, ресурсен и експертен капацитет
да разширим услугите си с кредитиране. То е разработено
точно според нуждите и особеностите на земеделския бизнес“, казват от „Агрион“.
Като цяло апетитът за кредити започна да се възстановява с подобряване на икономическата среда. Земеделието се очертава като един от най-активните сектори, търсещи допълнително финансиране. Интересът е насочен към
заемите с инвестиционна цел, за оборотни нужди и лизинг.
Точно това са и трите основни продукта на „Агрион“.

ÏÎ-ÄÎÁÐÎ ÎÒ ÁÀÍÊÀ,
ÏÎ-ÏÎËÅÇÍÎ ÎÒ ÊÎÍÑÓËÒÀÍÒ

Кредитните решения на „Агрион“ може да са в евро и в
лева. Те започват от 10 000 лв. и нямат таван на размера
на финансирането.
За разлика от другите финансови институции, в „Агрион“

основно обезпечение се приема земята. Експертите я оценяват пазарно, бързо и безплатно.
Друго предимство на българската компания е, че предлага
може би най-високия процент
финансиране срещу нея - реалният процент е до 80% от пазарната стойност на заложения
актив. Не се изискват допълнителни обезпечения като апартаменти, къщи, машини; нито пък
включването на съдлъжници,
поръчители, гаранти.
Процедурата по кандидатстване също е силно опростена. Няма нужда от представяне на стари финансови документи, подробен бизнес план,
списък с целите на парите, търговски справки и анализи,
няма и такса за разглеждане и обработка.
От клиента не се изисква перфектната кредитна история
или да работи само с „Агрион“. Кредитополучателят дължи
една-единствена такса за управление – няма допълнителни комисиони за разглеждане и обработка, за оценка на
риска и други.
Но скритото оръжие на „Агрион“ е, че познава пазара
на земеделска земя и проблемите в агробизнеса. Затова
и клиентите могат да разчитат не просто на кратък, ясен и
бърз отговор, но на по-адекватна оценка на обезпечението,
разбиране, професионален съвет и най-вече на

ÏÀÐÈ ÍÀÂÐÅÌÅ

А докато четяхте този текст, общо четирима души можеха да попълнят искане за кредит и дори вече да са го получили в един от офисите на „Агрион“ в цялата страна.

ÄÎÊÀÒÎ ×ÅÒÅÒÅ ÒÎÂÀ, ×ÅÒÈÐÈÌÀ ÄÓØÈ ÌÎÃÀÒ
ÄÀ ÏÎÏÚËÍßÒ ÈÑÊÀÍÅÒÎ ÇÀ ÊÐÅÄÈÒ Â ÍßÊÎÉ ÎÒ
ÎÔÈÑÈÒÅ ÍÀ “ÀÃÐÈÎÍ” Â ÖßËÀÒÀ ÑÒÐÀÍÀ

Ñïèñàíèå “Èêîíîìèêà” âå÷å ñå ïðîäàâà è îíëàéí. Àêòóàëíèÿò áðîé ìîæå äà áúäå êóïåí îò ìîáèëíîòî ïðèëîæåíèå 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 ÷óæáèíà äîñòúï äî àêòóàëíèÿ áðîé.
Âñåêè ïîòðåáèòåë ñúñ ñìàðòôîí ïúðâî òðÿáâà äà ñâàëè ìîáèëíàòà ïëàòôîðìà Budka, êîÿòî ñå ðàçïðîñòðàíÿâà 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.

ТЕХНОЛОГИИ
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ивеем във време без еквивалент в човешката
история и няма исторически уроци, от които да
се учим. Мощната комбинация от дигитализация и глобализация, на която сме свидетели,
променя живота ни ежесекундно. Технологичното развитие е толкова мащабно и скоростно, че спира дъха
ни. Нещо повече, технологиите вече дори изпреварват развитието на научната фантастика. Повече неща се случват
в реaлния живот и после попадат в книгите“, казва Пламен
Русев, сериен предприемач, инвеститор, филантроп и
председател на Webit.foundation.
И ние няма защо да се съмняваме в думите му. В качеството му на председател на Webit Foundation името Пламен
Русев е едно от най-добре познатите в технологичния и дигитален свят на 4 континента.

Инвестициите му са основно в технологични компании,
като сред съинвеститорите му са хора като Марк Кюбан,
Аштън Кътчър, изпълнителният директор на „Майкрософт“
Венчърс и други. Пламен Русев е носител на редица световни награди и отличия, като последно бе отличен сред 100-те
иноватори на Нова Европа, награда, връчвана от Файненшъл „Таймс“, Google, Вишеградския фонд и Республика.
Филантропичните му проекти включват подпомагане
на предприемаческата екосистема по света, подпомагане
на каузи, свързани с образование и здравеопазване, а от
скоро фондацията Webit организира и финансира представяне на България в рамките на неофициалната програма
на Световния икономически форум в Давос, което не се e
случвало в десетилетната история на събитието.

Çàùî “äèãèòàëíàòà òðàíñôîðìàöèÿ”
å òîëêîâà âàæíà òåìà çà áèçíåñà?
Дигиталната трансформация не е нещо, което се случва
на точна дата и час – това е процес и всички са част от

него. Процес, който неминуемо няма да остави незасегнат
човек на планетата. Разбира се, той с особена сила касае
бизнеса и готовността му да оцелее в близко бъдеще. Ако
в една фирма дигиталните технологии не са част от управленските решения, от маркетинга, рекламата, продажбите, обслужването на клиенти и иновациите, твърде вероятно е тази фирма да не бъде част от бъдещето и то не след
10-20 г., а много по-скоро!

Êàê ùå èçãëåæäà áèçíåñúò âè
ñëåä 5 ãîäèíè?
„Технологиите са средство и инструмент за успешни бизнес решения, а не самите решения. Само подготвени хора
биха могли да се възползват от тях, да бъдат конкурентоспособни и да извлекат ползи“, казва Пламен Русев.
Именно това е мисията на осмия поред ежегоден форум
за технологии, иновации и инвестиции, част от Глобалните събития Webit – Webit.Festival Europe (www.webit.bg) в
София на 19-20 април - да подготви средния и топ мениджмънт със знания и опит за променящата се среда в България и по света. Събитието се провежда под патронажа
на президента на България, с домакинството на кмета на
София, с участието на вицепрезидента на Европейската
Комисия г-жа Кристалина Георгиева и редица водещи политически лидери от Европа, които ще дискутират дигиталното бъдеще на Стария континент.
Темите и дискусиите в рамките на събитието на 19-20
април в София биха били от полза за всеки мениджър - изпълнителни директори, директори информация, иновации,
сигурност, маркетинг и продажби.
В новите реалности на бизнес средата успешен бизнес
се прави с познания, свързани с иновации, опазване сигурността на фирмената и личната информация, работа с големи данни, процеса на интеграция и работа с дигитални

За нивото на събитието говорят не
само 8-годишната му история и фактът, че от България се разрасна и
вече се провежда на 4 континента, но
и това, че сред над 150-те лектори тук
са президенти, маркетинг директори,
технологични директори, иноватори и
основатели от Google, Havas Worldwide,
Bayer, Thomson Reuters, Saatchi&Saatchi,
Acer, MEC Global, John Lewis, Lego Group,
Deutsche Welle, New York Times, MasterCard,
SoftLayer, an IBM Company, Akamai, Wipro,
Philips, Nokia, Avegant, Visa, които ще дискутират в рамките на два дни и на 9 паралелни
събития теми, свързани с маркетинг, реклама,
технологии, Големи данни, IoT, умни градове,
лидерство, FinTech и други.
Ако искате да видите бъдещето на своята
индустрия и възможностите за успешен бизнес през следващите 5 години, Webit.Festival
Europe е мястото, на което вашият екип да прекара 2 дни в слушане на презентации, участие
в дискусии и лични срещи с технологичните и
дигитални лидери и консултанти от Европа и
света.
Webit.Festival Europe превръща София в

дигитална столица на новите пазари, като хилядите посетители идват от над 60 държави.
В рамките на събитието над 100 стартиращи
компании ще бъдат сред изложителите и ще
се представят от сцените на фестивала
наред с утвърдените световни лидери.
Лично г-жа Фандъкова,
Фондация за развитие на
София и Софийска община са се ангажирали да
представят българската култура пред света
и фокусират част от
културната програма на града в
рамките на двата
дни 19-20 април
на
фестивала.
Бул. „Витоша“ ще
се превърне в място за музикални и културни прояви, флаш мобове
и арт инсталации. Така едни
от най-влиятелните хора в
дигиталната и технологична индустрия в света ще са
получили не само възможностите за развитие на своя
бизнес в рамките на Webit,
но и усещането за потенциала на развитие на бизнес именно в България
и усещането за богатата
култура и възможности в
София и страната ни.

ТЕХНОЛОГИИ

системи за управление, лоялност, продажби, мобилни технологии, облачни маркетинг услуги и други. Непознаването на тези теми прави мениджъра неподготвен за вече случващата се дигитална трансформация
на бизнеса, а няма друго събитие в България и региона, което да дава толкова много отговори
и подготовка за настъпващите промени
на всички нива в бизнеса.
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ÈÍÎÂÀÖÈÈ,
ÄÈÃÈÒÀËÍÀ
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß,
ÓÌÍÈ ÃÐÀÄÎÂÅ,
ÃÎËÅÌÈ ÄÀÍÍÈ,
ÂÈÐÒÓÀËÍÀ
ÐÅÀËÍÎÑÒ,
ÎÁËÀ×ÍÈ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
ÏÐÎÌÅÍßÒ ÂÑÅÊÈ
ÁÈÇÍÅÑ. ÊÚÄÅ ÙÅ
ÁÚÄÅ ÂÀØÈßÒ ÏÐÎÂÅÐÅÒÅ ÍÀ
WEBIT Â ÑÎÔÈß

Õàâèåð Ïåðåñ, ïðåçèäåíò íà MasterCard Europe:

ПРЕДСТОИ БУМ НА
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ÖÈÔÐÎÂÈÒÅ ÐÀÇÏËÀÙÀÍÈß

àâòîð: Èëèÿ Ëàçàðîâ

Г

-н Перес, какви са най-големите предимства на електронните разплащания?
- Основното предимство
на електронните плащания е,
че те са безопасни и сигурни. Освен
това, те позволяват по-бързо и поудобно плащане, както и осигуряват
по-добър контрол и познаване на разходите. И най-накрая, те намаляват
черната и сивата икономика и дават
възможност на повече лица да участват във финансовата система.
- Как оценявате развитието на
електронните разплащания в Европа? Изостават ли в сравнение с
тези в САЩ?
- В момента 85% от трансакциите
на дребно в света все още се извърш-

ват в брой или с чекове. Следователно е налице огромна възможност по
целия свят, както в Европа, така и в
САЩ, да се развият електронните
разплащания – не е чудно, че все повече и повече хора се обръщат към
електронното плащане. В разгара
сме на глобална трансформация, при
която хората преминават от офлайн
свят без връзка с мрежата към свят,
в който всеки човек и всички неща
са свързани. И тази свързаност преобръща начина, по който потребителите си взаимодействат и извършват
трансакции; така че възприемането
на цифровите разплащания може да
представлява 20-30% от потребителските плащания до 2020 г.
-

Каква

е

стратегията

на

Õàâèåð Ïåðåñ å ïðåçèäåíò
íà MasterCard Europe è ÷ëåí
íà óïðàâëÿâàùèÿ êîìèòåò
íà êîìïàíèÿòà. Îòãîâàðÿ çà
îïåðàöèèòå â Åâðîïà è çà
ìåæäóíàðîäíèòå äåéíîñòè
â 53 äúðæàâè. Òîé å ñðåä
ãîâîðèòåëèòå íà ôîðóìà çà
äèãèòàëíè òåõíîëîãèè Webit
Congress â Ñîôèÿ îò 18 äî 20
àïðèë 2016 ã.

ÐÀÑÒÅ ÄÎÂÅÐÈÅÒÎ
ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈÒÅ Â
ÑÈÃÓÐÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÓÑËÓÃÈÒÅ

- Получавате ли достатъчна
подкрепа от държавите за по-масово въвеждане на безкасовите
разплащания и битката със сивата
икономика?
- Има един факт в основата на
всички усилия в борбата срещу сивата икономика от всяка страна в света – институцията на проследимата,
прозрачна финансова система. Тя
може да бъде постигната чрез електронни разплащания, защото веднъж
след като имате следа от действие,
става много трудно да го отречеш или
да не го отчетеш, или това да не бъде
обработено през системата.
- Разполагате ли с данни кой е
секторът с най-голям дял на сивата икономика в Европа? А в България?
- Заедно с EY, MasterCard направи проучване на сивата икономика в
8 страни от Централна и Югоизточна Европа. Според резултатите от
проучването, общото ниво на сивата
икономика през 2014 г. се оценява на
17,1% в България, като най-засегнати
са отраслите на хранително-вкусова-

- Мнозина се съмняват в сигурността на електронните разплащания. Какви мерки за сигурност използва MasterCard?
- Безопасността и сигурността на
ежедневните плащания са в основата
на бизнеса на MasterCard. Разбираме, че за потребителите безопасността и сигурността на плащанията си са
ключов приоритет и постоянно работим за това да осигурим безопасността на плащанията и данните, свързани с тях, където и да се извършват.
Няма просто решение за борба с
измамите, поради което използваме
множество нива на сигурност. Нашите технологии, процеси и експертни
познания ни позволяват да предотвратяваме, разкриваме и решаваме
заплахи.
За плащанията на ПОС терминали
със стандартни и безконтактни карти
най-модерната защита е технологията на EMV чипа. А когато става въпрос за онлайн плащания, услугата,
която осигурява допълнително ниво
на защита на картодържателите, е
MasterCard® SecureCode™. С няколко думи, това е частен код, който е
известен само на картодържателя и
банката, издала картата, и до който
търговците на дребно нямат достъп.
По този начин картодържателите могат да са уверени, че трансакциите
им получават независимо одобрение
всеки път.
MasterCard Identity Check e набор
от технологични решения, които се
възползват от модерните технологии,
за да докажат самоличността на потребителя. MasterCard Identity Check
поставя проверката на самоличността на върха на пръстите на картодържателя, използвайки технологии като
биометричните данни и еднократни
пароли, предоставяни чрез SMS.
Също така според последното ни
проучване за мобилните разплаща-

ния в световен мащаб, проведено с
партньорството на PRIME Research,
безопасността и сигурността на мобилните плащания продължава да е
водеща тема, като все повече потребители продължават да разглеждат
положително или неутрално услугите, които им се предлагат (94%). Това
е увеличение с 3% спрямо миналата
година и 24% спрямо първоначалното проучване през 2012 г. Вярвам, че
тези проценти отразяват нарастването на доверието на потребителите в
сигурността на услугата.
- Какви нови услуги и иновативни начини за разплащане планира
MasterCard?
- Както споменах по-рано, навлизането на цифровите технологии е
начело на дневния ред – това е найголямата промяна в плащанията и
представлява огромна възможност
още от въвеждането на пластиката.
През последните 50 години използваме експертните си познания за създаване на технологии, които подобряват процеса на плащане. MasterCard
позволява извършване на търговия
от всяко устройство и предоставя
удобни решения за потребителите в
дома, в магазина и в движение.
Интернетът на нещата (Internet of
the things) – свръхсвързаният свят,
където всяко устройство от телефона до пералната машина ще бъде
свързано с интернет – трансформира начина, по който потребителите си взаимодействат и извършват
трансакции. Според Cisco до 2020
г. ще има 50 млрд. свързани устройства. И със свързването на все повече и повече „неща“, независимо
дали става дума за вашите бижута,
смартфон или домакински уреди,
MasterCard иска потребителите да
имат безкрайни възможности, когато става въпрос за това как плащат.
Ние осигуряваме безопасно и сигурно пазаруване за нашите картодържатели, когато, където и както и да
искат да плащат.
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та и тютюневата промишленост.
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MasterCard в борбата със сивата
икономика?
- Сивата икономика не е теоретична концепция, това е практически въпрос, последиците от който усещаме
всички ние, които работим пряко или
косвено на пазара. Сивата икономика е един от ключовите икономически
въпроси в много икономики от Централна и Източна Европа, където преобладават кешовите разплащания.
Основната причина за това е липсата
на контрол и наблюдение на паричните потоци. Това включва прекомерно
използване на пари в брой в търговски обекти, неконтролиран труд, укриване на данъци, корупция и други
подобни, което прави почти невъзможно за властите да проследяват
трансакциите, което пък води до загуби от инвестиции в образованието,
инфраструктурата и други стълбове
на обществото.

FACEBOOK ó
ñðåù ИНДИЯ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ
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т едната страна е Индия
– деветата най-голяма
икономика в света, водеща аутсорсинг дестинация и регионална ядрена
сила, с близо 1,3 милиарда жители.
От другата страна е Facebook – една
от най-големите онлайн корпорации с
пазарна капитализация 217.22 млрд.
щ. долара, близо 1,6 милиарда активни месечни потребители, в чийто
арсенал са оръжия като Instagram,
WhatsApp и Oculus Rift. Първата е
дала на света някои от най-богатите
хора като Мукеш Амбани, Азим Премджи и Лакшми Митал, а втората е ръководена от своя основател – ИТ рок
звезда със състояние от малко над
48.6 млрд. долара. Няма как подобна
битка да не повлияе на целия свят и
действително – десетки регулаторни органи, телекоми и технологични
стартъпи следят внимателно случващото се. Конфликтът тлее вече
близо година, а залогът е огромен
– от едната страна е желанието на
Facebook да свърже с интернет голям
брой жители на развиващия се свят
и бедните страни, а от другата – желанието на индийските регулатори и
местната общност да запазят мрежовата неутралност.

Çà êàêâî å âñè÷êî?
През август 2013 г. Facebook
стартира нестопанската инициатива
Internet.org, която има за цел да предостави безплатен интернет достъп
до жителите на по-бедните страни
по света. Все още по-голямата част
от населението на планетата няма
интернет и според Марк Зукърбърг,
ако тези хора бъдат свързани, това
ще подобри значително живота им.
Безспорно връзката с мрежата носи
със себе си редица възможности за
достъп до образование и познание,
здравни услуги в региони, където та-

кива почти липсват, както и разплащателни услуги в селища, които отстоят
на стотици километри от най-близките банкови клонове. По-късно сходна
инициатива за покритие на развиващите се региони стартира и Google
– под името Project Loon. Оттогава до
днес двете организации тестват редица технологии за евтин достъп до
мрежата, включително чрез балони,
летящи дрони със слънчеви панели,
сателити и други методи, както и чрез
партньорство с локални оператори. За
разлика от Google обаче, моделът, по
който Facebook възнамерява да предоставя безплатен интернет, е малко
по-различен и веднага беше разкритикуван от местните общности за
това, че нарушава фундаменталния
принцип на „мрежовата неутралност“
(net neutrality). Този принцип гласи, че
телеком операторите и интернет доставчиците трябва да предоставят на
своите потребители достъп до всички
услуги в мрежата с еднаква скорост,
без да приоритизират едни и да правят недостъпни други.
Мрежовата неутралност вече е
обект на редица атаки от страна на
телеком лобитата в Европа и САЩ,
но нито една от тях не се доближава
до степента, в която Internet.org на
Facebook погазва този основополагащ принцип. Компанията реално е в
директно нарушение на отворените
стандарти в мрежата със своето предложение да даде на бедните региони
безплатен интернет достъп до ограничен брой приложения, които тя самата определи. Сред тях, разбира се,
водещо място заемат нейните собствени услуги, а всички останали, без
значение колко полезни или иновативни са, преминават през одобрението на самата Facebook. Именно този
модел, който беше наречен от някои
ИТ специалисти и неправителствени

организации план за

ìîíîïîëèçèðàíå
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срещна и сериозен отпор от страна
на индийския телекомуникационен
регулатор TRAI (Telecom Regulatory
Authority of India). С подобни доводи в
началото на февруари институцията
блокира услугата на Facebook с решение, което има за цел да гарантира
мрежовата неутралност в страната.
Решението беше взето на фона на
мащабно недоволство срещу услугата на Internet.org, която беше своевременно ребрандирана на Free Basics,
може би за да внуши, че това наистина не е интернет, а е базов пакет с безплатни приложения. Самият цукърбърг се зае лично с популяризирането
на инициативата от своята Facebook
страница и в многобройните си медийни изяви. В изявление пред Times
of India той зададе директно въпроса:
„Кой изобщо може да е срещу това?“.
Успоредно с неговите изяви в Индия
стартира и мащабна рекламна кампания със стотици билборди и рекламни
карета във вестниците. Вероятно по
този начин той се надяваше да натрупа обществена подкрепа преди телеком регулаторът на азиатската страна
да вземе окончателното си решение.
Вместо това обаче критиките към инициативата на Facebook само се засилиха. Показателно е, че срещу нея се
обявиха както всички местни онлайн
компании, които не са включени в пакета Free Basics, също и такива, които
бяха одобрени от Facebook да участват в него и по този начин имаха безспорни възможности да монетизират
своето включване. Много от техните
ръководители обаче избраха принципната позиция срещу погазването
на мрежовата неутралност, за сметка дори на своята печалба. Редица

Мнозина разкритикуваха Facebook и за
това, че под прикритието на благородни
каузи всъщност се бори за привличането
на следващия си един милиард потребители в момент, когато ръстът на компанията се забавя в САЩ. Други поставиха въпроса защо социалната мрежа е избрала
точно деветата икономика в света, за да
развива в нея инициатива за безплатен
интернет достъп за бедните. Безспорно с
огромните си диспропорции между бедното население и богаташите си има логика
Индия да получи подкрепа, за да свърже
с безплатен интернет по-изостаналите си
региони и общности. Алтруистичните подбуди обаче може и да не са единствените при решението на Facebook да избере
перспективната азиатска икономика, която се дигитализира с бързи темпове. Нарастващият брой онлайн потребители би
осигурил на социалната мрежа

ðîëÿòà íà ôèëòúð
който ще определя как милиони хора ще
видят интернет за първи път и как те ще

възприемат глобалната мрежа в бъдеще.
Затова и технологичният предприемач
Вишал Гондал нарече инициативата на
цукербърг „зло“, а други я сравниха с предишни благотворителни прояви на западни корпорации в Индия и в редица африкански страни, при които те са използвали
благородни каузи, за да налагат своите
интереси.
Безспорно широко прокламираната
цел на Facebook за свързване с мрежата
на бедните региони на планетата е полезна. Безспорно е обаче и че предлаганият
от компанията модел не прилича точно на
интернет, с който сме свикнали и в който
всеки желаещ може да публикува собствени уебсайтове, услуги и приложения,
без да се налага някоя корпорация да
одобрява тяхното присъствие в мрежата.
Този своеобразен „Facebook – интернет“
поставя въпроса дали е добре да се подари на бедните една услуга, която би им
помогнала много, но и би ги ограничила
в избора им в дългосрочен план. Или
е за предпочитане тя изобщо да не им
бъде предоставяна. И може би е добре,
че сред първите държави, в които навлиза Internet.org, е точно Индия, защото тук
моделът може да бъде изчистен, преди
той да бъде предложен на редица много
по-бедни страни в Африка и Азия, където
обществото няма същите съпротивителни
сили да отстоява своите интереси.

Марк Зукърбърг бе
посрещнат гостоприемно в
Индия, но все пак страната
се противопостави на
плановете му за безплатен
интернет в първоначалния
им вид

ÊÀÊ ÈÍÄÈÉÑÊÎÒÎ
ÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÎ
ÏÐÅÏÚÍÀ
ÏËÀÍÎÂÅÒÅ ÍÀ
ÌÀÐÊ ÇÓÊÚÐÁÚÐÃ ÇÀ
ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ
ÍÀ ÁÅÇÏËÀÒÅÍ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ Â
ÁÅÄÍÈÒÅ ÑÒÐÀÍÈ

ТЕХНОЛОГИИ

местни политици и общественици също
заеха категорична позиция срещу инициативата на Facebook в този й вид. Против
нея се обявиха и множество международни организации и експерти, сред които и
самият създател на www технологията и
на интернет в съвременния му вид - Тим
Бърнърс-Лий.
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В

секи ден 22-ма души умират, защото не са успели да
получат нужните им органи
за трансплантация, а на
всеки 10 минути още един
човек влиза в листата на чакащите
за ценната „стока“. Само във Великобритания през 2014 г. са починали 429
души, очакващи да им бъде трансплантиран орган. Проблемът засяга
всички възрастови и социални групи
във всички държави и едва ли някой
е застрахован от подобна тежка ситуация. В опита си да намери решение,
неотдавна британското правителство
съобщи, че е възможно да одобри

ñïîðíà òåõíîëîãèÿ
за отглеждане на животни за човешки
органи с цел последващото им трансплантиране в нуждаещи се хора. Методът, който вече е тестван в САЩ,
разбуни духовете на Острова и показа, че обществеността не е готова да
възприеме толкова радикална иновация, независимо че тя би могла да
реши значим медицински проблем.
Властите във Великобритания все
още не са одобрили процедурата, а
правителствени източници са посочили, че това може да стане само ако
ползите от нея се окажат много по-големи от потенциалните рискове.
В САЩ отдавна се отглеждат прасета и овце с цел развитието на чо-

вешки органи. Към момента ембриони с човешка и с животинска ДНК
вече са имплантирани в телата на десетки животни в различни научни институти, като само в института „Салк“
в Калифорния и Университета на Минесота такива хибридни ембриони носят над 20 животни. Десетки подобни
експерименти пък се правят в други
страни по света. Всички те в основата
си предвиждат от бозайниците да се
премахне ДНК-то, което отговаря за
формирането на животински органи,
и да се замести с човешки стволови
клетки. Те от своя страна след време
се очаква да създадат човешки органи в тялото на животното. Известно е,
че методът позволява на учените да
създават ужасяващи неща като например прасета без сърце, без определени мускули или кръвоносни съдове. Потенциалът на технологията е

èçêëþ÷èòåëíî
òðåâîæåí
от гледна точка на защитниците на
животните и само възможността за
спасяване на човешки животи оправдава изследванията. Засега обаче
няма официално публикувани научни
статии по темата, които да потвърдят
дали този подход ще бъде безопасен
и за хората, използващи органите
впоследствие.
Надеждите (и страховете) са, че

когато пораснат, органите на тези хибриди ще могат да се трансплантират
лесно в пациенти, а човешкият генетичен материал ще се погрижи те да
не бъдат отхвърлени. Срещу подобни
изследвания обаче вече скочиха редица неправителствени организации,
според които използването на такива

õèáðèäíè îðãàíèçìè
би било много опасно за пациентите.
Някои насочват вниманието и към нехуманността спрямо животните, създадени по този начин. Организациите
за защита на природата вече разкритикуваха опитите, сравнявайки ги с
романа „Франкенщайн“ и посочиха,
че животните, върху които са проведени тестовете, също изпитват болка
като всички останали.
Британското ведомство за регулация на използването на животни за
научни цели вече публикува първите
си указания за създаването на такива
хибридни органи. Ведомството в общи
линии заема позицията, че подобни
изследвания ще бъдат обект на много
силна регулация, но все пак вероятно
ще бъдат позволени, ако полезният
ефект от тях бъде доказан. Обещанията са големи - очаква се чрез новата
биотехнология почти веднага да бъде
отговорено на търсенето на органи
като сърце, бъбрек, черен дроб и много други за трансплантация. Остава

НАУКА 101
въпросът дали това ще се случи

áåç ñòðàíè÷íè åôåêòè
и дали обществото ще приеме в чисто
морален аспект използването на толкова
авангардна иновация.
Още по-притеснителни са някои предположения на американските регулаторни органи, според които дори е възможно
животните да придобият някои човешки
черти, включително и по-висока интелигентност. И макар все още да сме далеч от
ужасяващи сценарии като романа „Островът на доктор Моро“, скоростта, с която

напредва науката в тази посока, е притеснителна. Едва ли някой би могъл да каже
например какви биха били последиците,
ако подобни животни бъдат изпуснати в
дивата природа. Нито дали изобщо някой
има правото да експериментира с животни, които вече имат човешки гени, и дали
те не трябва да се ползват поне частично
с правата на хората в това отношение. Е,
едва ли скоро ще видим лабораторни животни да протестират по улиците срещу
медицинските опити, но все пак създаването на хибриди с гени на прасе и човек
поставя прекалено много въпроси, на които не сме готови да отговорим.

ÏËÀÍÎÂÅÒÅ ÇÀ
ÎÒÃËÅÆÄÀÍÅ ÍÀ
ÏÐÀÑÅÒÀ È ÎÂÖÅ ÇÀ
×ÎÂÅØÊÈ ÎÐÃÀÍÈ
ÂÅ×Å ÂÑßÂÀÒ
ÏÀÍÈÊÀ ÑÐÅÄ
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÀËÈÑÒÈÒÅ

ÑÒÐÀÍÍÈßÒ ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ
ÇÂÅÇÄÀÒÀ KIC 8462852
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Ч

овечеството може и да е единствената
интелигентна цивилизация, с която то самото се е срещало и може дори да не е
сигурно, че съществуват други, но негови
представители вече са изградили класификация на типовете разумни цивилизации, които би
трябвало да обитават дълбините на Вселената. Тази
система е създадена от руския астрофизик Николай
Кардашев и е базирана на използването на енергията и останалите ресурси, достъпни на хипотетичните
интелигентни видове.
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Така например първият тип представляват т.нар.
„планетарни цивилизации“, които са успели да усвоят всички ресурси на своята планета и преди всичко – цялата достигаща до повърхността й енергия
от звездата си. За разлика от тях тези от втори тип
се отличават с това, че са постигнали контрол върху
цялата си звездна система и са успели да

óñâîÿò öÿëàòà åíåðãèÿ
на нейната звезда. Онези от трети тип, от своя страна, според Кардашев, са толкова напреднали, че
контролират цялата галактика, в която са се зародили. А колкото до човечеството – според учения и
популяризатор на науката Мичио Каку, по тази скала
то все още се води цивилизация от нулев тип, която
няма контрол дори върху собствената си планета.
Ôîòî Wikipedia
Дайсънови пръстени

ÀÑÒÐÎÍÎÌÈ ÎÒ ÖÅËÈß
ÑÂßÒ ÑÅ ÏÈÒÀÒ: ÎÒÊÐÈÕÌÅ
ËÈ ÄÀÉÑÚÍÎÂÀ ÑÔÅÐÀ Â
ÊÎÑÌÎÑÀ

Да се върнем обаче на цивилизациите от втори
тип според системата на Кардашев. За да могат да
оползотворят цялата енергия на своята звезда, те би трябвало
да използват метод, позволяващ им да я покрият изцяло с някаква обвивка, абсорбираща излъчването във всички посоки. Такава
хипотетична мегаструктура наричаме дайсънова сфера на името
на американския теоретичен физик и математик Фрийман Дайсън, който е сред първите, заговорили за нея. Дайсън е убеден,
че една напреднала цивилизация би трябвало да може да създаде подобна обвивка на своята звезда, за да използва енергията
й за своето развитие.
Всичко това щеше да си остане в сферата на научната фантастика, ако астрономите не бяха открили преди няколко месеца
нещо, за което все повече учени допускат, че е подобна

ìåãàñòðóêòóðà ñ
èçêóñòâåí ïðîèçõîä
Става въпрос за звездата KIC 8462852, която се намира на

Ôîòî Wikipedia

Звездата KIC 8462852
на инфрачервена и
ултравиолетова светлина

Учените вече са доказали, че не става въпрос за преминаваща пред светилото планета, а предположенията за
комета или група фрагменти от комета също не изглеждат
много вероятни, макар че за сега, са най-доброто обяснение. Освен ако, разбира се, не допуснем интригуващата
възможност да става въпрос за изкуствена конструкция,
създадена от технологично напреднала цивилизация.
Технически погледнато, ако това е вярно, въпросната
конструкция не би била точно дайсънова сфера, а по-скоро т.нар. „дайсънов рояк“ - по-малка хипотетична структура
или група от структури, която не покрива цялата звезда, но
все пак скрива достатъчно голяма част от нея. Разбира се,
има много други възможности за

îáÿñíåíèå íà ñòðàííîòî ÿâëåíèå
космически прах, астероиден пояс или дори нещо, което
досега човечеството просто не е виждало. Космосът е достатъчно голям, а ние разполагаме с техника за наблюдение
от достатъчно скоро, за да си мислим, че познаваме всички
явления в неговите дълбини. Така или иначе и днес продължаваме да нямаме разумно обяснение за естеството на
обекта, скриващ частично светлината от KIC 8462852.
Въпреки че все още няма доказателство за естествения
произход на космическото явление това си остава най-вероятната възможност. И все пак организациите, занимаващи се с търсене на извънземен разум, са ентусиазирани и
усилено се занимават с KIC 8462852. От програмата за търсене на извънземен живот SETI на едноименния институт
вече започнаха изследване на региона за радиоизлъчвания,
използвайки телескопа Allen Telescope Array, но все още не
са открили сигнали, които могат да бъдат определени като
изкуствени. В допълнение в обсерваторията Boquete Optical
SETI в Панама е проведено и търсене на други типове интелигентна активност като лазерни лъчи. Засега всички тези
опити са безуспешни, но предстои да бъдат проведени нови.
А междувременно редица учени работят по въпроса да обяснят явлението с причини, които не са свързани с изкуствена
разумна дейност. Което означава, че шансът през следващите няколко години да знаем със сигурност какво причинява
затъмнението на далечната звезда, е много голям.

Артистичен проект
на фрагменти от
прашни комети в
орбита около KIC
8462852, които може
да са обяснение
за необичайния
светлинен сигнал
от звездата
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повече от 1400 светлинни години от нас и чието поведение
през последните месеци разбуни духовете в астрономическата общност. Проблемът е, че на определен период небесното светило потъмнява с около 20%, което означава,
че около него обикаля нещо голямо, което блокира тази
светлина. Явлението е открито миналия септември от т.
нар. „граждански учени“ (citizen scientists) в рамките на проекта Planet Hunters, който използва голяма общност от любители, за да търсят потенциално обитаеми планети. Факт,
който за пореден път доказва потенциала на crowdsourcing
модела в сферата на научните изследвания. И така, промяната на светлината на звездата KIC 8462852 е факт и остава въпросът: На какво се дължи това странно поведение?

Вехби Коч (1901-1996 г.) е
основателят на компанията

„Коч холдинг“ е най-голямата турска компания
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Рахми Коч (р. 1930 г.)
утвърждава компанията чрез
партньорства с Ford и Fiat в
автомобилостроенето

ÁÈÇÍÅÑ ÈÌÏÅÐÈßÒÀ

ОТ БОСФОРА
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ
Мустафа Коч (1960-2016 г.)
разгърна програма за подобрение на
образованието в професионалните
училища на Турция

Йомер Коч (р. 1962 г.) е
специалист по османския период
на Турция и владее древногръцки

Али Коч (р. 1967 г.) представя
социалната политика на
автомобилната компания Ford
Otosan

Б

ез много медиен шум през
февруари т.г. Йомер Коч бе
избран за председател на изпълнителния борд на „Коч
холдинг“ – най-големия бизнес конгломерат в Турция. През 2014 г.
компанията е произвела 5% от БВП на
страната. Йомер седна в креслото, което преди това бе заемано от по-големия
му брат Мустафа Коч, получил сърдечен
удар през януари. Мустафа издъхна в
Американската болница в Истанбул, която е собственост именно на „Коч холдинг“
чрез тяхна фондация.
За Йомер се знае малко, доколкото
той само инцидентно е допускал медиите
до себе си. Известно е, че има изключително богата библиотека, свързана с османския период на Турция. Докато е учил
в Колумбийския университет през 80-те
години, се е занимавал с древногръцки. Има и голяма колекция от предмети
на изкуството – колекционерска страст,
която е характерна въобще за представителите на фамилията Коч. Но, разбира
се, неговото образование в американски
университети е свързано с икономика и

управление.
Подобна комбинация на високата култура с големите финанси е характерна и
за самата компания. Неслучайно родът
Коч стопанисва някои от най-интересните
музеи в днешна Турция. Например основания през 1991 г. музей „Рахми Коч“. Той
е първият турски музей на транспорта,
индустрията и комуникацията. Основателят му – пенсионираният в момента лидер на групата Рахми, се вдъхновява за
него след визита в музей „Хенри Форд“ в
Диърборн, Мичиган.
Разбира се, както и при самия Йомер,
подобни интереси в областта на културата са подкрепени финансово от мащабни
стопански начинания. Според данни на
Световния икономически форум днес в
„Коч холдинг“ работят над 92 000 души.
Дъщерните дружества са 110. Осигурили
са около 10% от износа на страната.
„Коч холдинг“ действа в разнообразни
сфери. Притежава 4-те турски рафинерии, обединени в компанията „Тюрпаш“.
Произвежда автомобили в сътрудничест-

Компанията, която израства чрез
партньорството си най-вече с американския бизнес, има и своя банка – „Япъ
креди банк“, корабостроителници, както
и верига хотели и ресторанти. 5 от 10-те
най-големи компании на Истанбулската
фондова борса са собственост на „Коч
холдинг“.
Всички дружества на холдинга отговарят за 18% от пазарната капитализация
на борсата. Той е единствената турска
компания в списъка Global 500 на американското списание Fortune. В него „Коч
холдинг“ е на 381-во място през 2015 г.

Èñòîðèÿòà
Началото на това мащабно бизнес
начинание е през 1926 г. Вехби Коч – основателят на „Коч холдинг“, тогава управлява зарзаватчийница. С десетилетни
усилия той успява да развие бизнеса.
Компанията на семейство Коч е пионер на турския пазар още през 30-те.
Това е първото дружество, което споделя печалбата си със своите служители,
се обяснява на сайта на „Коч холдинг“.
През същия период за първи път фирмата става представител на чуждестранни
бизнеси в Турция. Тогава е създадена и
първата турска компания в САЩ – Ram
Commercial Corporation.
В края на 40-те дружеството изгражда
първата си фабрика. Тя е за електрически крушки и съвместно начинание с американската General Electric. През 60-те
години турската компания съвместно с
чуждестранни партньори създава първия
произведен в Турция автомобил, първия
трактор, първия хладилник и т.н. Днес
съвместното производство на коли с Fiat
и Ford дава 43% от износа на автомобили
на страната и 45% от националното производство.
Рахми Коч обяснява пред американския журналист Чарли Роуз, че баща му

– Вехби, първоначално е бил подизпълнител на западните компании и вносителите на западна техника. Впоследствие
той успява да се наложи вече като техен
директен партньор. След като дружеството се превръща в „Коч холдинг“ през 1963
г., то продължава да върви стремглаво
нагоре като мащаби на дейността си.

“ÊÎ× ÕÎËÄÈÍÃ”
Å ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÀÒÀ
ÒÓÐÑÊÀ ÊÎÌÏÀÍÈß
Â ÒÎÏ 500 ÍÀ ÍÀÉÃÎËÅÌÈÒÅ Â ÑÂÅÒÀ

През 1992 г. е създадена банката
„Коч“, след като турската компания изкупува чуждестранните дялове в „Коч-Американска банка“. През 2005 г. холдингът
купува от държавата 51% от най-голямата турска фирма – „Тюрпаш“, която управлява четирите рафинерии в страната, за
4,1 млрд. долара. Техният общ капацитет
е 28,1 млн. тона петрол годишно. За сравнение капацитетът на „Лукойл-Нефтохим“ в България е 9,5 млн. тона.

Â îáùåñòâåí èíòåðåñ
Освен с бизнес и с изкуство, „Коч холдинг“ развива и обществена дейност.
През 1994 г. ООН връчва Световната награда за семейно планиране на турската
Фондация за семейно здраве и планиране, която също е свързана със семейство
Коч. Наградата е дадена лично на Вехби
Коч.
Покойният вече Мустафа Коч има
друг проект за социалния напредък на
Турция – развитие на образователната
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во с американците от „Форд“ и с италианците от „Фиат“. Собственик е на фирмата за домашни електроуреди „Арчелик“,
която предлага на пазара марките Beko
и Grundig. Притежава и дистрибутора на
пропан бутан на дребно „Айгаз“.

Мустафа Коч и турският
лидер Реджеп Ердоган
пред прототипа на танка
„Алтай“
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й система. През 2006 г. турското министерство на образованието, фондацията „Вехби Коч“ и „Коч холдинг“
стартираха проекта „Техническото
образование: жизненоважен въпрос
за нацията“. Целта на начинанието е
да се подобри техническото образование, така че младежите да са покомпетентни и да намират по-лесно
работа след завършването на средно

По време на протестите в парка
„Гези“ и конфронтацията на протестиращите с полицията от лятото на
2013 г. един от хотелите на холдинга
подслонява недоволните от Ердоган
и им оказва медицинска помощ. Фактът не остава незабелязан за ръководството на страната. „Ние знаем
кои собственици на хотели помагаха
на терористите. Престъпление е да

години и не бихме желали да й навредим“, заяви през март 2014 г. Мустафа Коч в интервю за в. „Хюриет“.
Впоследствие отношенията между компанията и Ердоган се възстановиха. Ердоган държеше да изрази
съчувствие за смъртта на Мустафа
Коч и подкрепата, която той е давал
на „Коч холдинг“. „Мустафа Коч и не-

Университетът Коч

образование. Към момента проектът
включва 264 техникума и 8000 ученици в тях, както и 20 компании, подчинени на „Коч холдинг“, пояснява в.
„Хюриет“.
Освен това в Турция функционира
и частният университет „Коч“, където
голяма част от лекциите са на английски. Той е считан за един от 10-те найдобри малки университета в света,
според турската преса.

Îòíîøåíèÿòà ñ
Åðäîãàí
Компания с подобна тежест в турската икономика естествено има своите важни отношения с държавната
власт. Когато Мустафа Коч умира, президентът Реджеп Ердоган лично телефонира на двама от висшите представители на рода Коч, за да изрази
съболезнования. Отношенията обаче
не винаги са били безпроблемни.

се помага на терористи. И тези престъпления няма да останат безнаказани“, заявява Ердоган пред митинг в
своя подкрепа в онези дни.
Малко по-късно данъчната полиция пристига на проверка в рафинериите „Тюрпаш“. А през септември
2013 г. изпълнителен комитет на правителството прекратява договор за 2
млрд. долара с корабостроителниците на „Коч холдинг“. Те трябваше да
изградят общо 6 военни кораба за
нуждите на турската армия, но успяха
да направят едва 2 преди спирането
на поръчката.
„Ние избрахме да не отговаряме,
въпреки че бяхме атакувани много
по време и след протестите в парка
„Гези“. Не ни устройва да водим битка с нашата държава. Разбира се, ние
сме изграждали нашата репутация до
днешните нива в продължение на 90

говият брат Али Коч ме посетиха ден
преди този трагичен инцидент. Говорихме до късните часове. Дори се
шегувахме за отслабване и намаляване на пиенето… Основно дискутирахме стъпките, които „Коч холдинг“
трябва да предприеме в отбранителната индустрия, както и в други сектори. Ние също споменахме бъдещите търговски отношения на бизнес
групата с няколко съседни страни на
Турция. Както знаете, предложих националният танк „Алтай“ да бъде изграден от една от техните компании,
докато бях премиер и те реализираха проекта. Говорихме за тези неща
подробно“, заяви президентът на 22
януари – ден след смъртта на бизнес
лидера.
Изглежда дори и Ердоган не е
толкова злопаметен, когато си общува с най-голямата стопанска империя на Турция…

ÏÐÅÑËÅÄÂÀÉ

МЕЧТИТЕ СИ
àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà
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ставете телефоните и компютрите за миг и
погледнете през прозореца. Вижте красивата
природа и се радвайте на живота. Бъдете щастливи и благодарни, усмихвайте се и вярвайте в
любовта. За това призовава Йоанна-Изабелла
Върбанова. Тя e едва на 18 години, а вече набира популярност като една от изгряващите звезди в българското
кино. Снимала се е в главните роли на два пълнометражни филма, има участия в реклами и в музикални клипове,
играла е в няколко театрални постановки. Една от вълнуващите й изяви е, когато 10-годишна се снима в реклама
за мебели заедно с Димитър Рачков.

Óñòðåì
Тази пролет Йоанна-Изабелла предстои да завърши
Националното училище за танцово изкуство (НУТИ), където учи специалността „Модерен танц“. От много малка
се занимава с различни изкуства, главно с актьорско майсторство. От 2004-2011 г. развива музикалните си способности в паралелката за поп и джаз пеене с пиано в 144
СОУ. На прага на 8 клас, заради голямата си любов към
танците прави своя следващ избор и е приета в НУТИ.
По това време започва да се занимава и с актьорско майсторство в Детската филмовo-театрална студия. Играе в
постановки на Младежкия и на Сатиричния театър, също
и на сцената на Театрална работилница „Сфумато“.

Äåáþò
През лятото на 2014 г., след поредица от кастинги,
идва и първият й успех. Йоанна-Изабелла получава ролята на Момичето в лентата „Момичето от НиЗката земя“
– мистичен трилър, който разказва няколко паралелни истории. Успешната премиера води след себе си и нов проект. Йоанна-Изабелла печели и следваща главна роля.
Режисьорът Лъчезар Петров й поверява да пресъздаде
образа на Лора в своя пълнометражен филм „6 и 1 наум“.
Лентата разказва за шестима млади хора, които работят
в рекламна агенция. Сюжетът е приключенски, същевременно е за приятелството и прошката, за любовта и истината. Снимките са на много труден терен сред природата – най-голямото изпитание е в пещерите, които не са
туристическа атракция. Една от тях е Рушовата пещера
на територията на община Тетевен. Актьорите снимат на
дълбочина 1 километър под земята при минус 15 градуса. Опасностите са много и затова ползват планински инструктори. Само част от снимките са правени в офиси.

Ãðàíèöè
„Имаме прекрасна природа, а не я забелязваме, взре-

ни в своите мобилни джаджи. Животът обаче си тече тук
и сега. Планетата не ни е дар от Бога, живеем на нея и
трябва да се грижим за това, което оставяме след себе
си“, казва Йоанна-Изабелла. Всички участници в „6 и 1
наум“ получили своите творчески и житейски уроци, работейки над тази продукция. Но и първият проект оставил
на Йоанна-Изабелла своите послания: „Филмът „Момичето от НиЗката земя“ ме накара да се замисля колко е
важно всеки да преследва мечтите си и да се бори за тях,
но не на всяка цена. Добре е да знаем докъде се простират границите на нашите цели“.

Ïðàâî íà èçáîð
За Йоанна-Изабелла правото на избор е сред най-важните предизвикателства. Централната роля в „Момичето от НиЗката земя“ за нея е шанс да се опита да развие
този персонаж по свой начин: „Не бих приела всяка роля
- от значение е дали я усещам и какво послание оставям
с нея. Според мен е важно актьорът да може да казва
„Не“.“ Безспорно Йоанна-Изабелла има твърде интензивен начин на живот и вече е натрупала доста опит за
своите 18 години. Откакто е в киното, тя се чувства жива
и в свои води. Желанието й е именно чрез изкуството да
въздейства за позитивната промяна на хората.

Íàêúäå
През април е премиерата на филма „6 и 1 наум“, а
през май е абитуриентският й бал. После? Ще кандидатства „Актьорско майсторство за драматичен театър“
в НАТФИЗ. Това засега е първото й желание за избор
на специалност, тъй като е сигурно, че иска да продължи своето кариерно развитие в България. Магистратура
обаче би записала в чужбина, за да излезе от черупката
и да разшири хоризонта. След което смята да се върне
в България, за да продължи да работи за развитието на
родното изкуство. „Всички творци трябва да се подкрепяме, същевременно е нужно да събудим своя борбен дух и
да не се предаваме.
Лесно е да отричаме всичко и да бягаме от проблемите. Но не бива при най-малката трудност да се отказваме“, казва още Йоанна-Изабелла. По нейни наблюдения
повечето българи се чувстват недооценени в България и
именно това ги кара да заминават в чужбина. Но тя вярва, че има начин да достигнем средноевропейските стандарти. Това обаче може да се направи само от хора, които следват своите мечти и с вдъхновение заедно гледат
напред. Защото, както пише и на Народното събрание,
съединението прави силата.
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18-ÃÎÄÈØÍÀÒÀ
ÉÎÀÍÍÀ-ÈÇÀÁÅËËÀ
ÂÚÐÁÀÍÎÂÀ Å ÑÐÅÄ
ÈÇÃÐßÂÀÙÈÒÅ ÇÂÅÇÄÈ
Â ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ ÊÈÍÎ
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Âêóñåí Âåëèêäåí ñ

ЕСТЕ
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÚÒ ÙÅ
ÈÇÍÅÍÀÄÀ ÊËÈÅÍÒÈÒÅ
ÑÈ Ñ ÈÑÒÈÍÑÊÈ
ÊÓËÈÍÀÐÅÍ ÏÐÀÇÍÈÊ

И тази година ресторант „Есте“ ще изненада своите клиенти с готови великденски и гергьовденски пакети за вкъщи, както и специално великденско меню,
което ще се предлага на място в ресторанта.
Традиционните агнешко, салати и козунак са основната част от празничното
меню.
Голямата изненада е в десертите, които от ресторанта са приготвили за своите почитатели – направени и поднесени с много въображение. Великденската
торта е богато и празнично украсена. В „Есте“ може да намерите най-разнообразни шоколадови изкушения, свързани с празника – шоколадови яйца, торти, великденски заек, пролетни мотиви и други. Най-малките ще се зарадват на
сладкиши и торти с любимите им анимационни герои.
Заведението ще приема заявки за торти, боядисване на яйца, печене на агнета, както и цялостно приготвяне на трапезата, което ще ви спести време и ще ви
даде възможност за пълноценна почивка по време на празниците. А за кулинарния ви празник ще се погрижат готвачите на „Есте“.

София 1113
Ул. „Николай Хайтов“ 3А
Тел.: 02/ 868 72 96
0886 700 269
E-mail: restaurant@este.bg
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еликден е един от най-големите и светли православни празници. И наред с почитането на чудото на Възкресение Христово, денят се свързва
и с определени ритуали, включващи приготвянето на празнична трапеза
и събирането на семейството около нея. На масата за Великден задължително присъстват шарени яйца, козунак, агнешко месо с дроб сарма
и зелени салати. Идеално допълнение е подходящото вино.

ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯТ
кооператив „КАРНОБАТ“
Î×ÀÐÎÂÀ PROWEIN ÑÚÑ

çëàòíà âèíåíà êîëåêöèÿ
Възроденият Лозаро-винарски кооператив „Карнобат“ обединява лозари и
винопроизводители, които заедно обработват лозята си и търсят нови пазари за вината и
ракиите от Карнобатския край. Пръв ръка пода-
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де „Винпром Карнобат“, а към инициативата се
присъединиха енолозите на „Братя Минкови“,
земеделците от карнобатските села Лозенец
и Деветак, изба „Грозден“, лозарите от Житосвят и Искра, ЕТ „Агрокомерс“ както и ЕТ
„Златен грозд“-Карнобат. Целта на обединените винари и гроздопроизводители е заедно да постигнат затворен цикъл на производство - от засаждането и отглеждането
на лозята, през преработката на гроздето
във винарските изби, до съвместни продажби на карнобатските вина и ракии на много
по-добри цени. Мисията на съкооператорите е да защитават родното производство
от нелоялната конкуренция и да се борят
напитките от региона да заемат подобаващо място в ресторанти, магазини и търговски вериги. Изложението ProWine в Дюселдорф бе първата международна
изява на Кооператива.
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латна колекция с любимите вина на световния елит поднесе
есе лозаро-винарският кооператив „Карнобат“ по време на тазгодишното издание на
а ProWein. Вината, извоювали за България десетки златни медали от най-авторитетните
етните световни конкурси,
предизвикаха истински фурор сред енологичната общност
ост в Дюселдорф, където
ежегодно се провежда ключовото за световната индустрия
ия професионално изложение. Там за двадесет и втора година се събраха хората, определящи
лящи кои изби ще влязат
в листите на елитните ресторанти и търговски вериги в цял свят. Според изтъкнатото английско списание Decanter, форумът има основен принос за винената
ната индустрия, защото
избира най-качествените и стойностни напитки на планетата. Над
д 55-те хиляди участници и гости останаха очаровани от високото качество и уникален вкус на вината, създадени от изба „Братя Минкови“ и „Винпром Карнобат“. А лидерите
те в международната
търговия с вина оцениха високо факта, че Кооперативът създава
а вината си с грижа
за природата,
природа почтеност към потребителите и съпричастност
със земеделските
стопани. Тези етични норми
земед
орми винаги са
водещи за винопроизводителите от Карнобатския
били воде
край, което
коет многократно повишава стойността
тта на отличията в златната
им колекция, разказаха българските
зл
ългарските
участници в изложението.
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ÍÅÂÚÇÌÎÆÍÎ
ÀÐÒÈÑÒÈ×ÍÈßÒ
ÂÀËÏÀÐÀÉÑÎ
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ÏËÎÙÀÄ ÑÎÒÎÌÀÉÎÐ

Âàëïàðàéñî,
òîëêîâà ñè àáñóðäåí, òîëêîâà ëóä.
Ïîêðèò ñ ðàçðîøåíè õúëìîâå,
êîèòî òàêà è íå óñïÿ äà ñðåøåø.
Íèêîãà íå òè îñòàíà âðåìå
äà ñå íàãèçäèø,
à æèâîòúò íå ñïðÿ äà òå èçíåíàäâà.
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Èç “Îäà çà Âàëïàðàéñî”,
Ïàáëî Íåðóäà
àâòîð: Ïðåñëàâà Ãåîðãèåâà

В

алпарайсо (от испански – Райската долина) е столица на едноименната провинция и едно от най-важните и най-старите
тихоокеански пристанища в Чили, създадено още в средата на
XVI в. От 2003 г. Валпарайсо е обявен и за „Културна столица
на Чили“ и седалище на Министерството на културата и макар
да е едва шестият по големина град в страната, тук заседава Националният конгрес. Градът е дом и на Държавната митница, Министерството на риболова и аквакултурите, както и на Главния щаб на чилийския
флот. През 2002 г. историческата стара част на града е включена в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и тук
пристигат представителите на световноизвестни хотели и ресторанти.
Въпреки това традиционният дух, култура и традиции на Валпо, както
галено го наричат местните жители, са напълно запазени.

ÅÄÈÍ ÎÒ ÔÓÍÈÊÓËßÐÈÒÅ

ÊÓËÒÓÐÍÀÒÀ ÑÒÎËÈÖÀ ÍÀ
×ÈËÈ Î×ÀÐÎÂÀ Ñ ÔÅÅÐÈß
ÎÒ ÖÂÅÒÎÂÅ È ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÎ
ÃÐÀÄÑÊÎ ÈÇÊÓÑÒÂÎ

Първите обитатели на залива на Валпарайсо са били или племето
пикунче, чийто основен поминък е земеделието, или номадското племе
рибари чанго. Испанският мореплавател Хуан де Сааведра пристига в
залива със своята експедиция през 1536 г. и кръщава селището на
своето родно място в Испания - Валпарайсо де Ариба. През испанския
колониален период Валпо остава малко селце с няколко къщи и църква,
докато през 1810 г. богат търговец построява тук първия кей в историята
на Чили. Век по-късно, между 1910 г. и 1930 г., бива изградена и по-голямата част съвременното пристанище.
По време на републиканския период, след като Чили получава своята независимост от Испания през 1818 г., Валпарайсо се превръща в
главното пристанище на зараждащия се чилийски флот и играе основна роля по време на Калифорнийската златна треска (1848 - 1858 г.).
Започва активно развитие на международната търговия, която до този
момент е ограничена само с Испания и нейните колонии. Градът разцъфтява и става предпочитана спирка за корабите, плаващи из Южна
Америка през Магеланския проток и Кейп Хорн.

Ôîòî Wikipedia.com

ÃÐÀÔÈÒÈ ÏÎ ÓËÈÖÈÒÅ ÍÀ ÃÐÀÄÀ
Тук се заселват множество европейски имигранти, предимно от Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Италия и Северна Америка, в резултат на което населението нараства значително и в края на XIX в. достига
160 000 жители. Тяхното влияние е толкова ярко, че изцяло
преобразува местната култура. Изгражда се първото некатолическо гробище в страната, известно като „Гробището
на дисидентите“. Англичаните въвеждат европейския футбол в Чили, французите основават първото частно католическо училище, което функционира вече 170 години, а шотландците и германците - първите частни светски училища.
Именно имигрантите създават доброволческите пожарни
команди, които в Чили и понастоящем осъществяват дейността си на доброволни начала. Сградите, които чужденците построяват във Валпо, са изпълнени в европейски
стил и по тази причина архитектурата на града е доста поразлична от тази в останалата част на Чили.
Благодарение на имигрантите, Чили, и в частност Валпарайсо, става част от индустриалната революция и градът
получава един различен облик с граждански, финансови,
търговски и индустриални институции, много от които съществуват и до днес.
За съжаление, откриването на Панамския канал през
1914 г. поставя края на ерата на разцвет на международната търговия в града. Повечето кораби започват да
минават през канала, трафикът на пристанището намалява значително и респективно рязко влошава местната
икономика. Едва в последните години обемът на шипинга
се увеличава, главно заради износа на плодове, продължаващото отваряне на чилийската икономика и големите
карго кораби, които не могат да преминават през Панамския канал.

През 1826 г. Британският кралски флот създава във Валпарайсо своя южноамерикански щаб, който остава тук до
1837 г. Година по-късно е създаден местният вестник „Ел
Меркурио де Валпарайсо“, който е най-старият вестник на
испански език в света. В средата на XIX в. градът получава
течаща вода, газификация и трамвайна мрежа, задвижвана
главно с конска тяга. Тук се създава най-старата стокова
борса в Латинска Америка, както и първата чилийска обществена библиотека.
Казват, че Валпарайсо не може да бъде описан с думи.
Градът е заобиколен от над 40 хълма, по които под невъзможни ъгли, амфитеатрално и някак хаотично са накацали
разноцветни къщи. Лабиринтът от криволичещи павирани
улички и алеи е прорязан от множество стръмни стълбища,
водещи към разкошни панорамни тераси. Между хълмовете и морето е разположена основната градска част, със
своята типично колониална архитектура и най-прочутия
уличен арт в Латинска Америка.
С население от 284 000 души, Валпарайсо е дом на 4
държавни университета и множество по-нови частни висши
учебни заведения. Придвижването нагоре по хълмовете
вече повече от 100 години става чрез фуникуляри (релсови
лифтове, или както ги наричат тук - асенсорес), които са
една от най-големите атракции в града. Ако искате да разгледате известните квартали по върховете на хълмовете,
не пропускайте да се насладите на пътуването в изрисуваните в ярки цветове и графити дървени кабини. Освен
комфортно изкачване, 16-те фуникулярни линии предлагат
уникални гледки към града и залива.
Валпарайсо е отгледал поколения поети, писатели, артисти и интелектуалци, откривали творческо вдъхновение
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ÐÈÑÓÍÊÈÒÅ Â ÌÓÇÅß ÍÀ ÎÒÊÐÈÒÎ

ÏËÎÙÀÄ
“ÂÈÊÒÎÐÈß”

красни фрески и въртящи се арт експозиции, а в
сградата се провеждат театрални представления,
арт класове и кръгли маси.
Истината обаче е, че във Валпарайсо няма нужда да търсите изкуството, защото то само ще ви
намери, при това на почти всеки ъгъл. Изобилието
на улични графити, които красят стълбищата, стените, фасадите, оградите и вратите на и без друго
многоцветните сгради, превръщат Валпо в своеобразно гигантско платно.
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сред хаоса и артистизма на метрополитния пристанищен
град. Вероятно най-известният и най-таченият сред тях е
Пабло Неруда. Домът на нобеловия лауреат, посветил не
една поема на Валпо, носи името на своя създател - Ла
Себастиана. Разположен на върха на хълма Белависта,
днес той служи като музей, предлагащ на посетителите поглед върху ексцентричната личност на Неруда и неговата
страст да колекционира предмети от всякакво естество.
Експонатите включват личните му вещи, ръкописи, както и
множество антики, произведения на изкуството и сувенири,
антични карти, миди, пристанищни реликви и необичайни
предмети като музикални кутии и дървени въртележки.
Бохемският магнетизъм и феерията от цветове, в които се къпе Валпарайсо, го правят процъфтяваща сцена на
градското изкуство, която съвсем естествено се слива с
художествените музеи и галерии. Музеят на изящните изкуства, разположен на алея „Югославо“ на хълма Алегре,
заема площ от 2100 кв.м., а експозицията му съдържа картини на европейски и чилийски творци от 1893 г. до наши
дни. Културният център „Parque“ е изграден на мястото на
бившия затвор и предлага по малко от всичко, което един
посетител би искал да открие тук. В двора ще видите пре-

Едни от най-ярките примери на уличен арт са събрани в
експозицията на „Открития музей“, която включва 20 стенописа, пръснати по сградите на хълма Белависта. Идеята за
галерията на открито е на преподавател от Католическия
университет, дизайнът на картините е на известни латиноамерикански художници, а изпълнението на стенописите е
на арт студенти от университета.
През 1990 г. седалището на Националния конгрес се
мести във Валпарайсо от столицата Сантяго, която се намира на 111 км. Сградата, която бива специално построена
да служи за дом на законотворците, заема площ от 60 000
кв. м в квартал Ел Алмендрал, близо до пристанището, и е
една от задължителните спирки на туристите. Сред останалите забележителности, които гостите на Валпо не бива да
пропускат, са също:
Площад „Виктория“, който е разположен в сърцето на
града и е средище на обществения и арт живот, както и
сцена на постоянни и разнородни активности. В централната му част ще откриете красив френски фонтан от ковано
желязо, а в четирите му края - статуи на жени, символизиращи четирите годишни времена, както и две лъвски фигу-
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ËÀ ÑÅÁÀÑÒÈÀÍÀ - ÄÎÌÚÒ ÍÀ ÏÀÁËÎ ÍÅÐÓÄÀ
ри, останали от Театър „Виктория“, който се е намирал на
площада до 1906 г., докато не бива напълно разрушен от
мощно земетресение. Около площада ще видите сградите на Военноморския клуб, Катедралата на Валпарайсо и
сградата на библиотека „Сантяго Северин“ - дом на 80 000
книги и първата обществена библиотека в страната.
В центъра на другия известен площад - „Сотомайор“, се
намира монумент, посветен на героите, загинали в битката
при Икике. Основата на открития през 1886 г. паметник е изградена от камък, донесен от Риголето, Италия. В близост
са разположени сградите на централната поща, пожарната,
митницата и на управлението на пристанището, както и Генералния щаб на Чилийските военноморски сили.
Историческият музей е основан през 1878 г. и съхранява около 110 000 експоната, организирани в 4 колекции:
естествени науки, археология, историческо наследство и
библиотека.
Алея „21 май“ предлага едни от най-красивите панорамни гледки към залива на Валпарайсо. Хиляди посетители
пристигат тук на 31 декември, за да наблюдават ежегодния
пироспектакъл по посрещането на новата година, който се
провежда на пристанището.
Алея Muelle Barón е открита през 2002 г. от президента
на Чили Рикардо Лагос с цел да свърже пристанището и
града. Днес тя е място за почивка и разходка за местните жители и гости. Алея Muelle Prat е разположена срещу
пристанищната администрация и яркочервената сграда на
Митницата, построена през 1854 г. в американски колониален стил. Оттук можете да наблюдавате отблизо корабите

и пристанищните дейности.
Църквата La Matriz датира от 1559 г., макар че строежът
на настоящата сграда започва чак през 1842 г. Както повечето от постройките в града, църквата претърпява сериозни поражения по време на земетресенията през 1906 г. и
1971 г. и бива неколкократно реконструирана.
Валпарайсо е силно земетръсна зона и тук трусовете са
чести и много сериозни. През ноември 1822 г. силно земетресение разрушава града почти напълно, взима 80 жертви
и оставя 110 ранени. През 1906 г. друго мощно земетресение причинява смъртта на 3000 души и огромни материални щети, като ранява над 20 000.
Една улица дели Валпарайсо от прилежащия му курорт
Виня дел Мар, но разликата между тях е осезаема. Ако разноцветните къщи на Валпо са разположени безразборно по
лъкатушещи улици, то улиците на Виня дел Мар са прави,
а постройките високи и в неутрални тонове. Виня е нов социален и търговски център, построен с цел да се промотира туризмът и е дом на някои от най-популярните плажове
в региона. И докато във Виня дел Мар ще откриете големи
молове и бутици на световни брандове, то във Валпо са запазени малките кокетни магазинчета на местни занаятчии
и уличните търговци.
Бохемският дух на града естествено намира отражение
и в нощния живот, който е пъстър и артистичен като самия
Валпарайсо. Крайбрежни пъбове, бирарии, винени барове,
в които можете да опитате емблематичното червено чилийско вино – карменере, музикални сцени, дискотеки и кафенета на открито – тук има по нещо за всеки.

ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ ÎÒ СИЕЛА
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Äåëòàòà íà
Âåíåðà

Автор
Георги Томов

Автор
Анаис Нин
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Цена 13 лева
След феноменалния успех на романа „Докато дишам“, Георги Томов се завръща към корените си с нов сборник с разкази (след дебюта му с „Не беше тук и си отиде”). Очакват
ви 13 нови истории, всяка от които ще ви въздейства по свой
собствен начин. Томов е майстор на разказа, който умее да
води читателя, да плени вниманието му и да го накара да види
света от различен ъгъл. „Всичките дни“ ще ви разсмее, ще ви
разплаче и ще ви накара да повярвате в силата на новата
българска литература.

Âîäîñðåç

Цена 14,90 лева
Подтикната към това начинание от любовника си
Хенри Милър, Анаис Нин смело пристъпва към еротичния жанр – до този момент доминиран от автори
мъже, и с чувствения език на сетивата обединява темите за женствеността, патриархалното общество,
хомосексуалността, въздържанието, педофилията и
кръвосмешението. Живата проза на класическия ѝ
сборник с разкази, „Делтата на Венера“, изважда на
показ есенцията на женската сексуалност в свят, в
който само любовта има смисъл.

Ïîñëåäíàòà
îëèìïèàäà

Автор
Паоло Бачигалупи

Автор
Йордан Свеженов

Цена 17,90 лева
В близкото бъдеще водните войни са по-важни от тези за
нефта. Климатът е необратимо променен, мощни пясъчни бури
помитат град след град. Американските щати са се разпаднали
на съперничещи си територии, защитени със строго охранявани граници, на които се стреля на месо не само срещу бежанци от окончателно превзетото от наркокартелите Мексико, но
и срещу американци от южните щати, бягащи отчаяно на север
– там, където още вали. Невада, Аризона и Калифорния са се
вкопчили в смъртоносна битка за правата над река Колорадо.
Лас Вегас оцелява чрез безскрупулни машинации, включващи
използването на безмилостна частна армия водосрези. Те са
професионалисти в унищожаването на цели градове, прекъсвайки достъпа им до вода. Най-добрият водосрез от Вегас е изпратен на опасна мисия в умиращия Финикс. Там се крие тайна, която може да промени равновесието на силите за водата
от реката. А за нея си струва да се лее кръв.

Цена 13,90 лева
Един от най-забавните млади автори у нас – Йордан Свеженов, се завръща с нов роман след приетите
с много смях „Революция с аритмия“ и „Анархия на три
морета“. „Последната олимпиада“ е история зa зараждането на глобална пандемия, отприщена от разочарован от света учен. Целта на пандемията са олимпийските игри в Рио де Жанейро. В същото време
български депутат търгува с ядрено оръжие. Германски самолет с 400 пътници на борда изчезва безследно над Черно море. А на Балканския полуостров се
появява първата циганска държава. Срещу тези зловещи планове се изправят някои познати колоритни
герои на Свеженов, които имат собствени проблеми
за разрешаване, сред които е конфликт със сръбската
мафия. Не, светът вече няма да го бъде!

The Necropolis Near
the Saint Sofia Basilica

R

epair works on a central heating conduit
in 2008 accidentally uncovered nearly 50
ancient tombs in the very centre of the
Bulgarian capital - right next to the Saint Sofia
Basilica.
The findings date back from the 3rd century AD to the beginning of 5th century AD - stone sarcophagi, cist graves, brick
tombs - with flat covering of stone slabs and vaulted. Some, albeit few, of the vaulted brick tombs have murals.

Address: Sofia. 2 Parizh Street

Levski's Cell

N

ot far from the Saint Sofia Basilica, in the courtyard of
what is now the Military Club, there are the remains of old
Turkish barracks. Before the Liberation of Bulgaria, one
of the rooms in it
was used as a cell
where the people
condemned
to
death by hanging
would
spend
the night. It is
assumed
that
Vasil Levski also
spent a night
there.
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Memorial Tomb of
Alexander I of Battenberg

T

he Memorial Tomb of Alexander
I of Battenberg is the tomb of
the first Bulgarian prince to rule
after the Liberation. It was built in 1897
and designed by the Swiss architect
Herman Mayer. The interior of the
tomb was decorated by the noted
Bulgarian painter Haralampi Tachev.
Alexander I of Battenberg was laid to
rest there in 1898.

Address: Sofia,
81 Vasil Levski Blvd
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Saint Alexander
Nevsky Cathedral

T

he Saint Alexander Nevsky Cathedral was
opened in 1912 and until recently was the
biggest Eastern Orthodox church on the Balkan
Peninsula. The cathedral was designed by the
Russian architect Alexander Pomerantsev and
is an imposing five-bay church in the NeoByzantine style - cross-domed basilica
with a central dome.

Address: Sofia.
Saint Alexander
Nevsky Square

The Ruins of the
Serdica Fortress

T

he ancient town of Serdica whose ruins are now buried beneath
the buildings of the Bulgarian capital was founded in the 2nd
millennium BC. Later, in the 3rd century AD, it became the main
city of the Roman province of Inner Dacia. It thrived the most during
the rule of the Byzantine emperor Constantine the Great (306 - 337),
who was fond of saying „Serdica is my Rome“.
Two paved main city streets used to lead to the city forum which
was located under what is now the Sveta Nedelya Square, while
in the area of the Serdica Subway Station there used to be luxury
manors with sanitary sewers, water conduits and paved streets.
The buildings housing the Roman administrators were located in
the south-western part of the fortress.

The Saint George
Church (Rotunda)

T

he church named after St. George
the Victorious is located in the inner
courtyard in between the buildings of the
Sofia Hotel Balkan and President's residence.
It is believed to be the oldest building in Sofia
that is still preserved. It was built when Sofia
was the residence of the emperors Galerius
and Constantine the Great.

Square 500 or “The Bulgarian Louvre”

I

t unites the renovated former building of the Technical University and the Gallery of Foreign
Art. The museum has four floors and 28 halls. Its archive stores 42,000 works of art, 2,000 of
which are currently on show.

Address: Sofia, 1 19-ti Fevruari Street

The Vrana Palace and Park-museum

T

he Vrana Park began its history in the 19th century when
much of it was part of the estate of Osman Pasha. Few years
after the Liberation of Bulgaria, it was bought by Prince
Ferdinand who gradually turned it into one of the most beautiful
parks in Bulgaria. The palace was built between 1909 and 1912
and was designed by Nikola Lazarov, one of the best known
Bulgarian architects, who also participated in the building of the
Euskinograd summer palace.
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Address: Sofia, 381 Tsarigradsko Blvd

Sofia Museum
of History

T

he Sofia Museum of History owns more
than 100,000 original exhibits. It stores
artefacts from archaeological diggings,
coins, jewellery, old weapons, clothes, orders
and medal, theatre and film posters, original
documents and photographs, belongings of
historical figures like Tsar Ferdinand, Stefan
Stambolov and many others.

Address: Sofia. 1 Banski Square

10 SOFIA
ATTRACTIONS IN

Author: Nikolay Ivanov

S

ofia is among the most ancient
European capitals. Its history can be
tracked to as early as the Neolithic
period. The first Thracian town was
established here as early as the 7th
century BC and was known as Serdica. During
the period of Roman rule, Serdica was the

favourite town of emperor Constantine the
Great who even intended to move his capital
there. Sofia maintains huge and diverse
cultural-historical heritage from the Antiquity,
the Middle Ages and the modern era. We offer
you a brief tour of 10 of the most popular
attractions of the Bulgarian capital.
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Museum of Socialist Art

T

he Sofia Museum of Socialist Art was established on 19 September 2011 and consists of a sculpture
park with an area of 7,500 square metres, exhibiting statues of communist functionaries (Lenin,
Stalin, Georgi Dimitrov, etc.) and an exhibition hall with an area of 550 square metres, exhibiting 60
paintings and 25 wood cultures, most of which are on proletarian topics.

Address: Sofia, 7 Luchezar Stanchev Street, Izgrev Residential Area (opposite the Traffic Police)

Players wear wristbands with a button
on them - the HiLite button - which
does exactly what it promises. Every
time players press the HiLite button,
they instantly receive a 30-second
video highlight of their game. And
I mean instant - it took about 2-3
seconds for it show up on my phone.
I can then share all my moments of
glory throughout the Socourt social
network, post them publicly, and even
upload them to Facebook to make my
friends jealous.
Using the app
felt
elt

quite
uite
natural.
main
atural. The mai
ain
screen
creen fills up with
th
posts
osts in a way reminds
remind
nds me
off Facebook and I can applaud
a
d
clips
“clapping
ips I like by pressing the
he “clappi
ing
hands
ands button” or reshare them
the
hem to myy
friends. I was able to quickly set up my
profile and acquire my first “fan”” - Mr.
Lazarov. Naturally, he became my first
“idol” - similar to following his feed. I
then had the options to rank my games,
plan and set up future games with
other Socourt players, and continue
improving
mproving my game through
friendly
iendly social competition.

We left the tennis court and

All in all, I had a lot of fun. But
as I said in the beginning changing the world isn’t cheap.
And their strong business
model is essential
stepped into the conference room.
Socourt has an interesting hybrid
business model - it is both
business-to-consumer and
business-to-business oriented.
Each wristband costs 35€ and
comes with one month of free play.
Afterwards, a player can either pay
1€ per game or 20€ per month for
unlimited
games. Of those Payunli
nlimited games
per-Play
30% co directly to
per-P
Play costs, 3
the sports
spo center. The Socourt
App
A is free of course.
From what I can
tell, there will be
plenty of willing
players.
Amateur
p
athletes suddenly
get
g the professional
feedback - and as we all
feel of feed
fe
know its perfect practice that makes
perfect. The social atmosphere
Socourt provides will motivate people
to play more often. Sports fans will
engage in professional games far more
interactively - something that teams
and stadiums are sure to appreciate

It seems like a great opportunity for
everyone. It is a new platform for
organic mark
marketing of all sorts - not
just commercial
commerc but personal as well.
Players will h
have the opportunity to be
better and feel better.
Companies will have the
opportunity to reach
better. Mr. Lazarov tells
me that the product
will soon be an official
component of National
Tennis Champion in
Bulgaria this summer. I’ll
be in Washington D.C.
but that’s ok - I’ve got
the Socourt app already
installed.

Professional athletes utilize performance enhacing
technology that is not accessible to casual players.
Or that used to be the case. BY GEORGE PETROV

Sports are evolving and

SOCOURT
is leading the way

As a part-time political correspondent based
in Washington D.C., I’ve witnessed firsthand
how leveraging agile technology can change the
world. President Obama’s first campaign broke all records
for digital fundraising and completely blind-sighted the
Republican Party. I always
enjoy relaying my immersive
experience to news outlets
back home in Bulgaria, but
let’s be honest - politics is
anything but honest.

>

Most of us don’t appreciate the power of sport until
it’s too late. Before we know it, college is over, real life
responsibilities dominate our schedules, and competitive
athletics become distant memory.
Or that’s how things used to be.
The future of sport utilizes
complex tech to capture and
analyze gameplay in order to
enrich player experience by
providing a competitive social
environment in (nearly) every
type of team sport. Except that
“complex tech” does not even
scratch the surface of Socourt’s
sophistication. The seamless
interaction of hardware and
software is impressive. And the
fact that it is all proprietary and
entirely developed in-house is
breathtaking.

Socourt uses complex tech
for a simple purpose:
Creating a social platform
that promotes personal

So when the team at
Ikonomika Magazine invited
me to spend a day with Ionko
Lazarov, the Founder and
CEO of Socourt, I felt like I
took a breath fresh air.
Mr. Lazarov is a special kind
of entrepreneur. He didn’t start in a garage. In fact, after
spearheading the development of the electric Smart project
at Mercedes-Benz, he left the comfort of Palo Alto to
motivate people to change by changing the world of sport.

Each player steps into the field
with their iPhone or Android
and registers on the welcome
module. It is both WiFi and
3G powered, facilitating its
installation and use on each and every field condition. This
module - as well as the cameras - can be powered by either
a solar-charging battery or by simply plugging it into the
outlet. The 10-month battery capacity and over-the-air
updates seem to provide independence and portability.

THE CONSUMER`S
CONFIDENCE IN
THE SERVICES`
SECURITY IS GROWING

- Many people do not trust in the
security of electronic payments.
What security measure provides
MasterCard?
- Safety and security of everyday
payments is at the heart of MasterCard’s
business. We understand that for
consumers’ safety and security of
payments are the key priority, and
we are constantly working to ensure
payments and the data connected to
payments are safe, wherever they are
made. There is no silver bullet to fight
fraud, which is why we use multiple
layers of security. Our technologies,
processes and expertise enable us to
prevent, detect and resolve threats.

- What is the MasterCard's
strategy to fight against the shadow
economy?
Shadow economy is not a theoretical
concept, it is a practical issue the
consequences of which all of us who
operate on the market face directly or
indirectly. Shadow economy is one of
the key economic issues in many cashheavy economies of Central Eastern
Europe. The underlying reason is the
absence of control and monitoring
of money flows. This includes heavy
cash usage at merchant locations,
uncontrolled labour, tax evasion,
corruption and similar, making it nearly
impossible for authorities to track
transactions, which results in loses of
investment in education, infrastructure
and other pillars of societies.

once you have a trace of an action, it
becomes very difficult to deny it or not
to record it and process it through the
system.

the way consumers interact….and now
transact –and digital payment adoption
could represent 20-30% of consumer
payments by 2020.

- Do you receive enough support
from the different governments to
introduce of cashless payments and
fight the shadow economy?
- Together with EY, MasterCard
commissioned a study on the shadow
economy in 8 Central and South
Eastern European countries. According
to the study results, the overall level
of the shadow economy in 2014 was
estimated at 17.1 % in Bulgaria, with
the food, beverage and tobacco
sectors being the most impacted.
There is one fact underlies all efforts
in the fight against shadow economy
by any country in the world- the
institution of a traceable, transparent
financial system. This can be done
through electronic payments because

For standard and contactless card
payments at POS terminals, the most
advanced protection is EMV chip
technology. And when it comes to online
payments, the service providing an
added layer of security to cardholders
is MasterCard® SecureCode™. In a
few words, it is a private code which
only the cardholder and the bank that
issued the card are familiar with, and
which retailers have no access to. This
way, cardholders can trust that their
transactions get independent approval
every time.
MasterCard Identity Check, a suite
of technology solutions that leverage
advanced technologies to prove a
consumer’s identity.
MasterCard
Identity Check puts identity verification
at the cardholder’s fingertips using
technologies such as biometrics and
SMS-delivered one-time passwords

Also according to our latest
Prime study on mobile payments
worldwide, the safety and security of
mobile payments continues to drive
conversations, as more consumers
continue to take a positive or neutral
view of the services being offered to
them (94%). This is a 3% increase
over last year and 24% from the initial
2012 study. I believe these numbers
reflect the growth of consumer trust in
the security of the service.
- What new services and
innovative
payment
solutions
MasterCard plans to introduce?
- As mentioned earlier, the digital
shift is top of mind – it’s the biggest
change in payments –and a huge
opportunity since the introduction
of plastic.
For the last 50 years,
we’ve been using our expertise to
creating technologies that improve
the payment process. MasterCard is
enabling commerce for every device
and delivering convenient solutions
to consumers at-home, in-stores and
on-the-go. The Internet of Things –
the hyper-connected world where
every device from the phone to the
washing machine will be connected
to the Internet – is transforming the
way consumers interact and transact.
According to Cisco, there will be 50
billion connected devices by 2020.
And, as more and more ‘things’
become connected. Whether it’s
your jewelry, smartphone or home
appliances such as your refrigerator,
MasterCard wants consumers to have
endless possibilities when it comes
to how they pay. We enable safe and
secure commerce experiences for our
cardholders whenever, wherever and
however they want to pay.
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Javier Perez, president of MasterCard Europe:

A BOOM IN DIGITAL
PAYMENTS IS AHEAD
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Author: Ilia Lazarov

M

r. Perez what are the
biggest advantages of
electronic payments?
- Firstly, people can
benefit from the safety and
security of electronic payments. On top
of that, it allows faster, more con¬venient
payments. It provides greater control
and insight into spending. And finally,
it reduces the black and grey economy
and it empowers more individuals to
participate in the financial system.
How
do
you
evaluate
development of electronic payments

in Europe? Are they left behind in
comparison with those in the US?
- Currently 85% of the world’s
retail transactions are still conducted
in cash or checks. There is therefore
a huge opportunity around the world,
both in Europe and the US to develop
electronic payments. – it's no wonder
that more and more people are turning
to electronic payment. We’re in the
midst of a global transformation as
people are moving from the offline and
disconnected world. Everyone and
everything is becoming connected.
And this connectivity is transforming

Javier Perez is president of
MasterCard Europe and a
member of the MasterCard
operating Committee. Mr.
Perez is responsible for the
Europe Region and Global
Accounts, encompassing 53
countries. He is among the
speakers on the Webit Congress in Sofia, April 18-20,
2016.

IN A WORLD OF DIVISION
THE LEADERS OF EU
CITIES DEMONSTRATE
THAT DIFFERENT
COMMUNITIES CAN
LIVE TOGETHER
WITHOUT BARRIERS

MAYOR OF EUROPE -

A SCHOOL FOR POLITICIANS

I

n times of insecurity and division, in a world which is torn
apart by borders, a refugee crisis and wars, one initiative can
unite mayors from different places – if not all over the world,
at least in the European Union. This initiative does not come
from a country as big as Germany or as ethnically diverse
as France. Instead, it is small Bulgaria which has developped
this idea. The country has the ambition to become the organiser
of the first edition of a unique competition called „Mayor of
Europe“. The competition is going to be organised by the „Еuro
Advance“ Association, in cooperation with Kmeta.bg- The Portal
of the Bulgarian municipalities, and with the help of the only free
newspaper which is dedicated to the work of local authoritiesКМЕТА.bg. The competition has received a patent in 7 languages
and is going to be held in Brussels in 2016 or 2017.
The goal of the initiative is not a pure competition. Rather,
it aspires to show the world that in times of insecurity, local
authorities can give examples of good management which can
transform the planet into a better place to live in.
If the world was being guided by mayors, it would not have
been as divided and as full of doubts as it is nowadays. That is
because mayors have proven that they can take care of their
small communities without dividing people by ethnic, religious,
cultural or national differences. Our towns and cities are webs of
communication and even if we imagine that the Internet did not exist,
people living in them would still be connected to their neighbors
and other citizens, even thousands of miles apart. Mayors talk to
each other about ideas, find solutions to problems together and
learn from each other's mistakes. They are the only power holders

besides presidents who are directly elected by the people.
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That is why „Mayor of Europe“ is not simply a way to show
the accomplishments of Bulgarian mayors and how they
correlate with those of their European colleagues. Our primary
focus is the development of local institutions and power players
which will enable towns and cities to discuss ideas, demonstrate
good practices and talk about the advantages of the European
continent.
The uniqueness of the competition has already been highly
appreciated in Bulgaria, as well as in Europe overall.The initiative
has been supported by a number of European institutions and
politicians. Over 50 Bulgarian mayors have done the same. Every
big journey begins with a small step. Three years ago we started
the only media in Bulgaria devoted to local authorities Kmeta.bg.
Back then we believed that a small step outside of the yellow
pavement – the heart of Sofia, will convince people that there is
indeed life outside the capital and that tens of wonderful stories
from different regions are worth to be told.
Our small step has turned into a marathon. Our website has
attracted tens of thousands of readers. It has earned the trust of
all Bulgarian mayors who call it their own media. We have been
printing our own newspaper КМЕТА.bg for a year now and it
reaches 150 000 loyal readers a month. As is the case of all
marathons, the tempo must go higher and higher. That is why
we have decided to take the most challenging step- we want to
show that Bulgaria has the strength and the commitment to be the
driving force behind the initiative „Mayor of Europe“.
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Prof. Rumen Gechev, member of the parliamentary finance and budget commission:

We Need an
Unbiased Analysis
on What Comes
after the
Currency Board

I

n Bulgaria we still have not made
detailed calculations on the pros
and cons of our country joining
the Eurozone. There are countries
like the Czech Republic, Slovakia,
Hungary and Poland which do not plan
to join the Eurozone soon. Sweden
and Denmark are also waiting to see
what would happen. Therefore, the
calculations and the arguments that led
these countries to that decision should
be analysed in depth. The government
should have made a move a long time
ago and tasked a team of experts
to conduct comparative studies and
suggest possible solutions. This requires
serious institutional organisation which
our country is lacking for now.
There is the same inertia on the
issue of whether we should keep the
currency board forever. Some people
make unfounded claims that exiting the
currency board would lead to making
things easier for certain individuals
who supposedly want to destroy
the economy and make profits from
speculating. In that case why is Bulgaria
the only country on the planet that has
a currency board in place? Does that
mean that all other nations are indulging
in bacchanals of speculation and
have failed to notice the advantages
of the Bulgarian currency board? All
developed economies use managed
floating exchange rates. Then why are
some people trying to convince us that
the option used by all other nation is
ruled out for us only? I believe that I
and a small group of fellow specialists
have the moral right of talking about the
currency board because in the spring
of 1996 we assessed that offer by the
IMF to be an adequate mechanism
for overcoming the imminent severe
financial and currency crisis. Back then

the "experts" who are now in favour
of the board were adamantly against
taking such a step and claimed that
the results of fixing the exchange rate
would be apocalyptic. The same people
inspired and some of them participated
directly in the coup d'etat in January
1997, through which they delayed the
adoption of the currency board and stole
about additional 300 million dollars by
deliberately devaluing the lev. Then...
the new people in office quickly made a
U-turn and became zealous supporters
of the currency board. It secured the
stability that these people needed to be
able to steal government owned assets
worth billions through the subsequent
criminal privatisation. But we thought
that this special exchange rate regime
would be used no longer than 3 or 4
years. Alas, we missed our chance when
the economy was trending upwards
between 2003 and 2007. The following
years of crisis no longer allowed that
option, due to the excessive and
therefore unacceptable risk.

We now have two options for exiting
the currency board: by joining the
Eurozone or by switching to a managed
floating exchange rate where we would
keep our national currency. The latest
developments of the crisis in the EU,
as well as the serious difficulties in the
Eurozone itself, one of the reasons for
which is the migrant crisis, make the first
option a more remote possibility. Let us
hope that we will not be forced to use
the second option if the crisis in the EU
becomes deeper and the centrifugal
trends win. Well, there is also a third
option - to keep the currency board for
an indefinite period of time. This is not
acceptable either, because in the new
competitive situation this means we
would be giving up the opportunity to
boost exports and regulate our balance
of payments through changes in the
exchange rate between the lev and the
other convertible currencies. It is about
time we started thinking not only about
our political stability but also about the
interests of the Bulgarian businesses.

BULGARIA IS THE ONLY COUNTRY IN THE WORLD WITH A CURRENCY BOARD,
BUT EXITING THAT BOARD SHOULD NOT BE A UNILATERAL DECISION

Dimitar Brankov, deputy chairperson of the Bulgarian Industrial Association:

The Government
Should Draft
A Joining Plan

B

oard of Management of the
Bulgarian Industrial Association
(BIA) calls for Bulgaria joining
the Eurozone as soon as
possible. The main question is
when and how, not if Bulgaria should join
the Eurozone. We missed the chance to
join ERM II in 2010 - 2011 because of
the global economic and financial crisis.
Estonia, Lithuania and Latvia, which are
direct counterparts io Bulgaria, spent
nearly ten years waiting in ERM II, with
the minimal term being two years. Which
is why Cabinet Decree No. 168 of 3
July 2015 on Bulgaria's preparations for
the Eurozone should be implemented
immediately. No later than August this
year, the government should set a target
date for joining the Eurozone and adopt
a national plan for switching to the Euro.
At that point the Convergence Report of
the European Central Bank, showing
Bulgaria's progress will be published. The
stress tests of the banks will also have
finished, there will be clarity on the status
of the UK in the EU, there will possibly be a
common and effective solution to the EU's
migrant crisis.

of lender of last resort for the commercial
banks, to massive invisible transfers of
added value to locations outside Bulgaria,
to huge pressure on the labour market, to
negative net demographic and migration
growth, related to the so called "internal
devaluation".

The most common fears and widely
spread misconceptions involve the idea
that the after switching to the Euro the
prices will become twice as high. People
point out the examples of Greece and
Germany, which, however, made this
transition from a floating exchange rate,
rather than from a currency board and

There would be many advantages of
adopting the Euro. One banker used to
say that we suffer from the negatives but
do not enjoy the positives of the currency
board. The currency board leads to higher
interest rates and more limited access
to funding for the small and medium
enterprises, to higher risk levels, to a lack

The experience of the three Baltic
states shows that the level of general
systemic risk would drop, investments,
including direct foreign investments would
increase, the lowered interest rates would
allow the refinancing of old debts, a one
time public investment resource would
become available at the expense of a
portion of the foreign-exchange reserves
that secures the monetary base, there
would also be a number of other positive
effects on employment, incomes and
consumption.

There is one very important question
that is not being discussed enough indepth - what we are losing from the current
form of currency board and how much it
costs us. In most cases, the currency
board is applied in former colonies,
small island nations that are dominated
by other large economies politically and
econnomically or as a temporary countermeasure against hyperinflation, which is
later followed by a flexible exchange rate
regime. In Bulgaria's Treaty of Accession
to the EU there is a clause for joining the
Eurozone at the same exchange rate
pegged to the Euro.

are not a suitable analogy. In the three
Baltic states, the inflation rate is close
to that in our country, with the exception
of Estonia where the initial one time
annual price growth reached 10%. The
most substantial benefit is the reduction
of the interest rates of loans, changing
the general scale of the efficiency of the
investments and expenses, reduction of
the pressure on employment,, incomes,
the internal migration and a number of
other effects.
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There will always be risks. The darkest
apocalyptic speculative scenario which
involves the dissolution of the EU and
the Eurozone is a hypothesis which is
irrelevant to our goals of quick adoption of
the Euro. The expansion of the Eurozone
depends not only on economic but also
geopolitical circumstances and goals,
which we need to use to our national
advantage. Domestically, the main factor
is the start of long delayed, blocked or
exquisitely faked reforms. The depth,
scale, pace and effects of the reforms
would be guaranteed by achieving
national consensus and by adopting and
strictly following a working plan for a quick
adoption of the Euro.

ONE OF THE ADVANTAGES AFTER ADOPTING
THE EURO WILL BE DECREASED LOAN INTEREST RATES
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Tsvetoslav Tsachev, head investment consultant at ELANA Trading:

The Euro Is a
Double-Edged
Sword

I

f Bulgaria joins the Eurozone, the
currency risk will disappear and with
it the hypothetical possibility of the
currency board failing. A few years
ago, that possibility was discussed by
analysts employed by foreign banks but
this did not lead to substantial speculative
pressure on the Bulgarian financial
system and the fixed exchange rate of
the lev. Such a scenario is not possible
now. Bulgaria can do nothing but benefit
when there is no currency risk and when
international trade is made easier.
Joining the Eurozone means unlimited
assistance for the liquidity of the banks on
the part of the European Central Bank.
The last several yeas have shown that
there is a necessity of that, as well as
necessity for assistance in maintaining
the quality of banking supervision. The
Greek crisis demonstrated perfectly the
other edge of the sword - the financial
system was rescued by the huge
monetary injections from the European
Central Bank and the Eurozone member
state but Greece paid the price - a severe
recession and a structural reform which
has failed to reduce to the debt burden.
The second big problem related to joining
the Eurozone is the monetary policy
which might prove to be very unsuitable
for a smaller economy. The low interest
rates in the past decade were beneficial
for the big export-oriented countries like
Germany and France. For the other
countries this was not a cure but "a

narcotic" which created bubbles in the
real estate markets, excessive lending,
bad loans and huge government debts
as a consequence of not spending the
borrowed money wisely.
We do not know if Bulgaria would be
able to avoid such a fate, but certainly
there will be a substantial discrepancy
between the monetary policy of the
European Central Bank and actual needs
of the Bulgarian economy.
Undoubtedly, the businesses and
the ordinary people will feel the benefits
of the Euro - it is more convenient to
use for international transactions or
travelling abroad. Bulgarian companies
will be considered less risky but the
prices matching those in the EU will be
more important for the economy. The

initial price change will come from the
converting the lev in Euro and the upward
rounding of several percentage points at
most for certain products. Currently, there
is no risk of inflation shock because the
retailers would not act aggressively due
to the current consumption and income
levels. The question is how the gap
between the prices in Bulgaria and those
in the Eurozone will shrink. Switching
from the current fixed lev-Euro exchange
rate to using the common currency for
payments in Bulgaria should not result in
substantial growth of inflation and so it will
remain a bit higher than that in Eurozone.
Regrettably, adopting the Euro does
not mean automatic incomes increase
as long as there are risks ranging from
expecting increased inflation to a portion
of the population actually becoming
poorer.

THE EURO IS MORE CONVENIENT TO USE FOR INTERNATIONAL TRANSACTIONS
AND TRAVELLING ABROAD BUT THE PRICES MATCHING THOSE
IN THE EU WILL BE MORE IMPORTANT FOR THE ECONOMY

position: „Bulgaria needs a currency board and discipline. Should
you join the Eurozone, you will lose all discipline and I am afraid
you will repeat Greece's mistakes because you are going to have
big fiscal problems“.
„Nobody is against Bulgaria's strategic goal of joining the
Eurozone, the question is not whether we should join but when,“
said Dimitar Radev, chairperson of the Bulgarian National Bank, in
January. His statements make it clear that this question will be on
the agenda only after the end of the evaluation of the assets quality
and the stress tests of the banks.
„I have discussed this issue many times, so that we would know
what road we should follow in order to reach the promised land.
They в need to want us to join that family too,“ Vladislav Goranov,
Minister of Finance, reminded delicately in January during
the annual meeting between representatives of the business
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community and the government.
There are many questions related to the pros and cons of
joining the Eurozone or of keeping the currency board, as well as
questions related to Bulgaria's strategy in regards to the joining,
should a decision be made that it is time we headed that way.
But joining the Eurozone is not only a matter of us wanting to do
it. However, it would be good to start these talks. The decisions
should not be emotion-based but instead they should be based on
a sober and unbiased analysis of the situation and all the risks. The
road to the Eurozone is not covered with a red carpet. This road
involves going through the so called waiting room - the introduction
of the ERM II exchange rate mechanism.
The Economy magazine gathered several opinions,
without committing itself to an opinion as to which road is
the right one.
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WE HAVE BECOME
USED TO THE STRAITJACKET
OF THE CURRENCY BOARD
BUT IT IS GOOD TO KNOW IF
WE HAVE A MORE CONVENIENT OPTION THAT WOULD
GUARANTEE OUR
FINANCIAL STABILITY

IS IT
TIME TO
ENTER THE
EUROZONE
Author: Yana Koleva

T

ime and again people have raised the question of
Bulgaria joining the Eurozone for some reason or another
but then the interest in the question faded away. Recently,
the Bulgarian Industrial Association announced that the
currency board has played its role and Bulgaria needs to
become a part first of the Schengen Area and then of the Eurozone.
The Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria
(CEIBG) has not currently raised the question of switching to the
Euro so categorically. As early as 2009 the confederation leadership
published a declaration in which they outlined a national strategy
on how Bulgaria could enter the Eurozone as soon as possible. Kiril
Domuschiev, the chairperson of the CEIBG, recently stated that the
crisis in Europe has led to this scenario being difficult to achieve.

He believes that lots of political concerns are involved in our entry
in the Eurozone and that the criteria are too subjective. Bulgaria
joining both the Eurozone and the Schengen Area would be difficult
to achieve quickly, but these two things should be a mid-term goal,
which means no more than 2 or 3 years, Kiril Domuschiev believes.
For quite some time now we have become used to the
straitjacket of the currency board. It might not be the best solution,
but it protects us from the nightmare of hyperinflation which we had
in 1996 and the beginning of 1997. During the selection process for
the new chairperson of the Bulgarian National Bank in the summer
of last year, Professor Steve Hanke, known as the father of the
Bulgarian currency board, warned that the head of the central bank
should be against Bulgaria joining the Eurozone. He explained his

INTERVIEW

23

22
INTERVIEW

- Which are some of the main points in this action
plan?
- We have identified a list of companies, which we will
try to attract to Bulgaria. We are mapping how, where, and
when we can meet with those companies, what forums,
what common actions we could have with other institutions
to have these companies in Bulgaria. We need to establish
a relation with the specific investor. The “Golden Rule” for
attracting investors could work only if there is mutual trust
between the investors and the institutions, responsible for
such an investment.
- Is there equality between the Bulgarian and foreign
investors?
- We do not discriminate investors by nationality. For
us, every project, that meets the criteria according to the
Investments Promotion Act, namely:
a) volume of the investment;
b) number of workplaces created
- must receive the following incentives:

1.
2.
3.

Fast-track administrative procedures for overcoming
the bureaucracy;
Possibility to acquire state or municipal land without
tenders, but at arm's length.
Financial aid in the form of paying back the social
security for the new hires, for their training and for
building public infrastructure towards the investment
projects. Along with the Minister of economy Mr. Lukarski, we
are trying to impose the idea for a Personal Project Manager,
which will help the realization of the project. However, there
is no legal provision for such type of a Project Manager. We
are going to try to make it happen through changes in the
legislation. Such personal projects must have the authority
for direct influence over the central or local administration,
when a certain case, related to the investment project,
should be resolved quickly.
- Who is going to pay for their remuneration?
- They will be employees of IBA and we will take care
of this. For every investor, the Project Manager will be the
direct link to the institutions.
- Is this kind of Project Manager known in the Balkans?
- Not really. The idea has been borrowed by Singapore,
which is very active on the investment market, and for many
years is leading the World Bank’s “Doing Business” rating.
My desire is that Bulgaria becomes the Singapore of the

Balkans regarding investments
- What else could you borrow from Singapore’s
experience?
- We would like to be able to create a legislation for private
equity funds.
- Were there any barriers for their establishment until
now?
- Such a type of legislation exists in financial centers like
Luxembourg and London. It will allow the funds of private
investors to be involved in Bulgaria’s economy, rather than
just stay in the banks. It would make it possible for resources
from foreign citizens to be added to these funds.
- If such regulation is created, could any barriers be
created as well?
- The goal is for the legislation is to avoid the double
taxation of the partners, of the funds, and of the structure
itself.
- Let’s make it clear - what is your idea of the Bulgarian
“Juncker” plan?
–
The idea is to create additional opportunities for
providing incentives by IBA. The second issue is activating
the sleeping financial resources. The third one is coordinating
all the opportunities for funding investments in Bulgaria
through euro funds. The Bulgarian “Juncker” plan should
resolve these problems. We can attract investors by giving
them different opportunities for financial support. We have
the desire to work even more actively on the Citizenship by
Investments program. Annually, more than 70-80 files are
reviewed, which means that about 160 million BGN are going
into the economy in return for citizenship. The requirement is
at least 2 million BGN in investment.
- But do these intentions mean that the resources will be
used on the “Juncker” plan?
- We would like to concentrate on a wide range of
investment plans so that we would be able to apply for
funding through the “Juncker” plan. By replicating the
“Juncker” plan, we aim to solve several groups of questions.
For us, an economical growth of 4,5% is achievable.
- There are funds, but how are we going to raise the
investment activity of their owners?
- Through improving the investment environment and by
providing interesting and profitable projects.

THE BULGARIAN “JUNCKER”
PLAN IS OUR CHANCE FOR
MORE INVESTMENTS

THE LEGISLATION
FOR PRIVATE EQUITY
FUNDS WILL HELP TO
AVOID THE DOUBLE
TAXATION

before the crisis. Western countries have already reached
their zenith and the Eastern European countries have started
attracting more and more investors because of the low taxes
and labor costs.
- The lack of workforce is becoming a serious obstacle
for investors to establish themselves
in Bulgaria….
- In our country there is still human potential, that could
be used. In Central Europe, however, the situation is more
complicated. I always follow the rule that we have to turn
our disadvantages into advantages. The high unemployment
rate in specific regions is a good opportunity for investors
to form their production teams. According to the Corporate
Income Tax Act, there is also the possibility for tax relief,
whenever the profit is being reinvested in regions with a high
unemployment rate. This incentive has been given by IBA
since the beginning of 2016 to the companies operating in
these regions.
- How long does the tax relief last?
- This might happen every year or for the period of 3-4
years, until the project is bound with reinvesting the profit,
but only in regions with high unemployment. Due to the fact
that the tax relief is considered state aid, the regulations
are stipulated by the EU. Our goal is structure additional
incentives for attracting investors.
- If we look back, what is the thing discouraging the
investors until now? Let’s not give the renewable energy
sources as an example…
- This is delicate topic. Everywhere in Europe, restrictions
have been made for the RES projects to return to the market
rules. When you make it clear that you welcome all RES
projects, it is normal that everybody would like to come.
For every producer of RES energy it is in his best interest
that his production is bought at higher prices. It is natural
at some point that supply and demand should meet. The
surplus cannot be consumed at overly high prices. In 2013,
all the economies seemed to come back on their feet after
the crisis and because of the political instability, investors

avoided Bulgaria as an investment destination. Before that,
they were looking at us, but following the golden rule that
money likes the silence and the path of least resistance, they
started avoiding us. Now additional efforts are needed so
that we can put Bulgaria back on the investment intentions
map so that it can be noticed by investors. Investment is a
process, not a one-time shot.
- How many investors with interest, have actually
invested during the previous year?
- The investors could not take advantage of the incentives
of IBA until the new framework for financial aid, set by the EU
Regulation 651/2014, was implemented in the Investment
Promotion Act. The law was passed in May 2015. This delay
happened because of the political instability in 2014.
- What kind of incentives do you propose?
- Now we are offering one and the same suit to all
investors, small as well as big ones. It is not possible for
one size to fit all. That’s why our goal is to find the “perfect
cut” for each investor. Along with the Ministry of Economy,
we are giving our best in finding the perfect incentive
package for different kinds of investors, including startup
companies, entrepreneurs, companies from the innovation
sector. Whether we call it the Bulgarian “Juncker” plan, or we
create special purses fund or coordinate all the sources for
financing investment projects – it is all done so that we can
find this “perfect cut” for every single investor. Our goal is to
help both the small ones and the big ones. IBA should be an
active player in the attracting and negotiating of investments.
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- What are the desired investors like?
- We have decided that we will be result oriented and
search for specific companies, which have investment
potential. We are trying to close the cycle from delivery
to production in Bulgaria. We want investors, that will get
established here, but not ones that will buy enterprises, which
will be closed, but who will use their potential in cooperation
or in creating clusters. It is important that we follow an action
plan this year.
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Author: Tatiana Yavashev

M

r. Yanev, is the business aware of the
opportunities that InvestBulgara Agency (IBA)
provides?
- I can say that the business is not fully aware of
everything what we provide as opportunities, not to
mention what we intend to do in the future in order to improve
the business environment in Bulgaria to beat the scratching
goals and achieve the good results, desired by everyone.

- Is it your predecessors that you mean?
- Absolutely not! Each one of them had been working in
different environments, and in some cases - during political
instability, and had to preserve the agency’s activity. If
you remember, there is an old joke about the three letters,
inherited when you are in a new management position. First,
when things are not going well, you open the first one and you
see that blaming the old management is a way out. When
things are not going well again, however, you give promises.
When still another crisis happens, you should write the same
three letters and resign. My predecessors had to conform
with a lot of factors from institutional nature, which leads
to incorrect coordination of the processes. Now things are
different – the Ministry of Economy sets the policy and we
follow it as an executive agency.
- Attracting more investments is the ultimate goal.
What is your position, viewed from the humorous
perspective of the “three letters”?
- At this very stage, we have not yet begun to open letters,
as the situation is good. During 2015 we have received strong
evidence that there is potential for further development. Last
year we had 22,5% growth of investments. Foreign direct
investments of 1,6 billion euro have been attracted, which is
a six-year pick. There are quality investments in the sphere of
production and industry. We have reached levels that had not
been reached since the crisis. Last year, in IBA, more than
230 requests have been handled and 12 projects have been
certified worth more than 200 million BGN.
- Which investments, during the last year, would you
highlight?
- We can highlight precisely the winners in of the annual
IBA awards, which were handed for tenth time in February the “Asarel Panagyurishte Health” project is the “Investor of

the year”. This is a municipality with high unemployment, and
investing 50 million BGN and opening 400 new jobs in such a
municipality is quite a challenge.
I would also highlight Woodward for their production of
electromechanical components for the airspace industry
– they won the “Greenfield Investment” award. “Kostal”
should also be mentioned, with their expansion in Smolyan.
Fortunately, the automotive industry is developing quite well.
- You have been the CEO of IBA for more than a
year now. Have you already gotten the “know-how”
for attracting investors? What attracts the investors to
choose our country?
- The human resources are an important factor in attracting
investors just as much as in discouraging them. The political
and economic stability are the key in this process. The
“Golden formula for attracting investments” is “Low taxes and
a predictable legal system”. Predictability is also needed for
the administration, as well as for the people that define the
policies. IBA is in constant dialogue with the business. We are
trying to work as predictably as possible and to help investors.
- You already know the “Golden formula”, yet we are
still not able to reach the investment activity registered
before the global crisis in 2008?
- We must realize that the investments before the crisis
are mainly in real estate, finance and commerce. Now we
are aware that we can work for stability through attracting
investors that provide sustainable, long-term growth in
Bulgaria by producing goods and creating more workplaces.
This is creating an added value to our economy. We must
have in mind that the investments during the 1980s and
1990s were growing by 20% annually. In the new millennium,
they are growing by 3% annually.
– In such case, where is the money?
- This is a good question. But first let’s explain why we
have had such a growth in Bulgaria lately. Globally, the big
economic players are slowing the pace of their growth, and
their investments respectively. The USA and China are still
the countries which attract investments to their economies
and dictate the outbound investment markets. It should be
mentioned that Bulgaria can quickly return to the pace held

DURING 2015,
APPROXIMATELY 1.6
BILLION EURO FDI HAVE
BEEN ATTRACTED AND
WE HAVE 22,5% GROWTH

Stamen Yanev:

We are back on the

INVESTOR'S
RADAR AGAIN
Stamen Yanev has been the CEO of InvestBulgaria Agency since January 2015. He was
an attorney-at-law, specialized in the area
of mergers and acquisitions, as well as in the
field of investments. His professional career
developed through some of the big international consulting companies. He received a
Master's Degree in Law from the Sofia University “St. Kliment Ohridski” with Cum Laude.
Yanev specialized European and English
Law at the University of Cambridge, and
European Law at the ASSER College Europe
(Netherlands), the University College London
(England), the European University Institute
(Italy). He is a member of the Sofia Bar Association, and a Senior Fellow at the Institute of
State and Law at the Bulgarian Academy of
Sciences, the Public Law Sciences section.
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THE PRINCIPLE IN THE
INCENTIVES' SCHEME
SHOULD NOT BE 'ONE
SIZE FITS ALL', BUT
RATHER REFLECT THE
NEEDS OF EACH INVESTOR”, INSISTS THE
CEO OF IBA, STAMEN
YANEV
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the first stage are planned in detail and
the steps for the next twelve months are
perfectly clear. The second stage will be
in the 2017-2020 period and the plan
for it includes interventions, including,
for instance interventions for providing a
higher number of electronic services, for
expanding the infrastructure of electronic
governance and for helping digitalisation
become more widely used in the work
process of the state institutions.
- Do we have the intellectual,
professional and financial capacity to
build and use electronic governance?
- The financial resources available
under the Good Governance operational
programme are substantial and are
enough to achieve the digitalisation of
the relations between the citizens and the
state. If this is combined with improved
coordination thanks to the establishment
of the above mentioned agency and
enterprise, there will be no obstacles to

accelerating the processes.
- When are the state and municipal
administration going to enter the
document age, so that document
management
can
be
entirely
paperless?
- Electronic governance is a process.
Currently this process is proceeding slowly
- both from a technological point of view
and from the point of view of the attitudes
of the administration. This process needs a
catalyst and according to our plans the new
approach and the priority interventions will
accelerate it substantially. Several years
will need to pass between the moment
when things start moving faster and the
moment when everything will become
paperless, this period will probably span
more than one cabinet term in office, which
is why there needs to be continuity too. I
believe that electronic governance can and
must be one of the genuine and lasting
national priorities.

THE END OF
WORKING PIECEMEAL
HAS COME AFTER
PARLIAMENT
APPROVED THE
CREATION OF THE
ELECTRONIC
GOVERNANCE STATE
AGENCY AND THE
SINGLE SYSTEMS
OPERATOR
STATE-OWNED
ENTERPRISE
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He has a PhD in
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professor at the Sv.
Kliment Ohridski Sofia
University.

Anton Gerunov:

We Are Accelerating
the Building of
E-Governance

M

r. Gerunov, what is your opinion on
the level of electronic governance
in Bulgaria?
- Over the last 15 years, the
individual administrations have been
carrying our uncoordinated policies and building
their own capacities - infrastructure, systems,
specialists, which capacity is used primarily for
their own internal need, while six ministries are
directly involved in electronic-governance related
measures. With a few exceptions, citizens are
still visiting the institutions in person if they want
to receive the service that they need. Electronic
governance means that not only citizens would
not need to come in person but many of the
documents that the citizens currently need
to carry around like couriers would not pass
through their hands at all - the administration
would exchange information internally and in an
automated fashion.
- What are the strengths and the weakness
of the achieved so far?
- Working piecemeal, lack of coordination,
control and pressure for the implementation of
electronic governance as a horizontal policy
are the main reasons for the failure so far.
There is also a lack of adequate requirements
towards the systems which leads to results that
are not good enough. Still, there are also some
successful examples which help the citizens
but because of the overall lack of coordination
they remain isolated and some of them even
unknown and not used enough. The services
that the National Revenue Agency offers are an
example of successful projects from the point of
view of their usage.
- Is there clarity on what needs to be done
and when?
- We have had clarity from the very beginning
and in the last year and several months we
have been focusing on precisely that. First, a
new powerful body will be established whose
purpose will be to coordinate and control all the
electronic governance projects. We have drafted
a bill through which the Electronic Governance
state agency and the Single Systems Operator
state-owned enterprise will be established, it is
currently awaiting its readings in Parliament. This
agency will have to not only create policies but
to also hand out punishments because currently
not a single institution operates in accordance
with the Electronic Governance Act. In the long
term. the agency will have to change the thinking
and attitudes of the civil servants regarding the

way they deal with data and services. The state
owned enterprise will have qualified specialists
at its disposal who will assist the agency.
Together with the establishing of the agency, the
legislative changes which we have proposed will
enforce higher requirements to the quality of the
systems and will create prerequisites for easier
integration and compatibility between them.
Then comes the electronic identification. In
order for the government to provide services
online, the citizens should be able to prove
their identity in a secure way in the digital
environment. Currently, there is a pilot project on
the topic but there is a lack of regulations which
in practice means that some administrations do
not consider it necessary to implement it. Once
the bill becomes a law and the subsequent
integration of electronic identification in the
identity cards, every citizen will have the
opportunity to use electronic services.
- Is there full compatibility between the
separate systems that have been built or
everything has been done piecemeal?
- Several attempts have been made
to achieve such compatibility between
incompatible systems, with varying success.
Currently, linking any two systems involves the
various administrations reaching an agreement
which is a bad practice. In order for there to
be successful electronic governance, every
administration needs to have access to all data
which it has the legal right to access. Instead,
the compatibility is being built one step at a time.
We are addressing these problems both through
changes in legislation and through the Electronic
Governance Road Map and the requirements
towards it - we will be upgrading key public
registers in a way that makes it possible for them
to communicate freely with each other and we
will be removing the legislative obstacles which
prevent that.
- The team of the Deputy Prime Minister
Rumyana Bachvarova that you are a part
of has drafted an ambitious electronic
governance programme. What does this
programme include?
- Yes, this in-depth programme is the
Electronic Governance Road Map - two stages
are planned in it - the first involves priority
projects, most of which involve building and
upgrading key public registers in based on new
rules that would make it possible for them to
communicate with each other. The projects of

Nataliya Futekova:

We Are Lacking A
Comprehensive Approach

M

s. Futekova, what are the cons
for businesses and the citizens
as a result of the lowly developed
electronic governance?
- The cons are mostly in terms
of wasted to,e nerves because of procedure
which can be made much easier and many
even abolished entirely. Work on certain
business projects is often delayed by weeks or
even months because of the slow administrative
procedures. It is not an accident that foreign
investors say that administrative services are
one of the main problems of the Bulgarian
business environment.
- We are now in the digital age, yet
we do not see enthusiasm in the state
administration to digitalise all document
management and services as soon as
possible. Why?
- What we have seen in recent years is
the realisation of individual projects which
are no doubt beneficial but there is a lack of
comprehensive approach and centralised
control of these electronic services. The
individual
institutions
offering
certain
services is not enough, their systems need
to be able to "talk" to each other and when
certain information about a certain citizen
or a business is in the database of a given
institutions, the other institutions should be able
to download it from there, rather than require
from that individual to produce it once again.
The technology that can do that has existed
for quite some time now. At our company we
create complex ERP systems for managing of
entire enterprises, groups of enterprises, banks,
retail chains with many branches. Imagine the
level of complexity that we are talking about.
For instance, when a new product is delivered
to the Ruse warehouse of a given company, it
automatically becomes visible in its Sofia shop
and can be ordered by a customer there. This
in turn leads to generating of the respective
documents for the accountants, who can be, for
example, at the head office in Veliko Tarnovo,
and documents can also be generated for
various other members of the team. I am not

saying that the business management systems
can be modified to match the specifics of the
state institutions. What I am saying is that the
technologies exist and we need to think how to
use them optimally.
- In your opinion, do we have the
specialists and the capability to quickly
develop electronic governance in Bulgaria
as well as the readiness to use it?
- Yes, there are good specialists and teams
in Bulgaria who can implement projects of this
kind. It is telling that many Bulgarian software
companies are well known all over the world
and participate in many projects both for large
foreign corporations and for state institutions
from Europe, USA or other regions. As for our
readiness to use such services, I believe that
the Bulgarian public is very open to innovations,
a number of mobile applications are used very
widely. electronic commerce in our country
is also growing quickly. I am convinced that if
there is a sufficient number of quality electronic
services, they would also be widely used.
- Which is the most important prerequisite
for solving best the problem of achieving
functioning e-governance?
- In my opinion, the most important thing is to
have a centralised approach which to guarantee
that electronic governance is not going to be
introduced piecemeal and instead the citizens
and companies will receive a complete service.
It is also important that systems be flexible so
that it would be easy to create new services or
discontinue those that are no longer necessary.
Using open standards is also of key importance.
- Is such an investment worthy and what
would it cost us if we make it one small step
at a time?
- Whether the investment will be worth it
depends entirely on the way in which the egovernance is going to be implemented. If done
properly, e-governance can repay the costs for
it many times over by saving time and making
things more convenient for the citizens and the
businesses.

THE TECHNOLOGIES EXIST AND
WE NEED TO THINK HOW TO USE THEM OPTIMALLY
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turtles which is why there are economies that are
overtaking us. We keep saying that we are going to
change, that we are going to carry our reforms - well,
let's start changing.
- Are we lacking good e-governance
architects?
- The architect does what the customer tells
them. When you are building a house, you to an
architect only after you have an idea exactly what
you want. Otherwise, the architect might design a
terrific house which, however, would not be to your
taste. You will pay for it but will not feel comfortable
in it. Same goes for electronic governance. The
problem is not technological. You know that there
are good specialists and know-how in Bulgaria. The
most important thing is missing, however - a clear
vision on what processes we want to automate, what
the benefits would be, how to do and where to find
the money for it.
- What country can serve as an example that
we should follow?
- Estonia is a good example. Despite spending
less than what we have spent so far, Estonia quickly
managed to implement functioning electronic
governance. This shows that the problem is
not technological, it is not even financial. There
needs to be political will for the implementing of egovernance, combined with a clear vision, strategy
and technological expertise. Once again, this is a
matter of what we want and why we want it. There
needs to be a clear concept and coordination
between the government, the ones who are going
to build it, and the ones who are going to use it. Few
people know who is responsible for the electronic
government, what they are going to do and when.
The fact is we do not have electronic governance but
a number of other countries do. There are probably
plenty of obstacles, but do we really want to remove
them and are we ready to do all the necessary work
and to solve all problems that are going to arise?
- If we fail to solve them, then the generation
born with the smart phones will solve them...
- It will solve them if it is better educated and
knows what it wants. There is giant hole in education
right now. This is why electronic governance is not
our biggest problem - if education is at the level
that needs to be, we are going to create electronic
governance too. If people are not educated enough,
even if there is electronic governance, it would be
difficult for them to use it.

IN BULGARIA THERE ARE
GOOD SPECIALISTS WHO
HAVE THE KNOW-HOW
ON HOW TO CREATE A
WELL FUNCTIONING
E-GOVERNANCE

Vladimir Rashev:

There Is No Clarity
on What Exactly
Should Be Done
Vladimir Rashev is the managing partner of Balkan
Services - a leading Bulgarian company for ERP,
BI and CRM solutions, financial consolidation,
budgeting and planning, as well as various IT
services. He has an economics degree from the
Faculty of Economy of the Sv. Kliment Ohridski
Sofia University. His career began at Euro Finance
and since he has been implementing information
systems since 2000.

M

r. Rashev, why is e-governance developing so
slowly in Bulgaria?
- It happens slowly because it is not clear whether
we want electronic governance or not. As far as I
know there is no document in which the government
has listed the benefits of e-governance, has planned the steps it
intends to make and the deadlines. There are many institutions,
rather than a single operational state administrative structures.
We are trying to solve local problems but the businesses expect
much more - a comprehensive solution. Does the government
want to implement such a solution? Every time the government
changes, the people in power change and the priorities and
deadlines are reviewed.
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- The National Revenue Agency, for instance, has
introduced electronic services for the businesses and the
citizens...
- These are small steps. It is nice that there are such steps,
but if we move with that pace we will remain in the age of paper
document management for a long time.
- What are the benefits of e-governance?
- First, it saves time. Currently we receive a paper document
and carry it from one government agency to another instead of
the check being performed electronically. There will be a unified
system. There will be greater security and quality of the data. We
will have information... if that is what we want.
- Do you believe that data security is the reason
for the delays in digitalisation process?
- This is a convenient excuse but it is
not a reason. If the data is on a paper
copy, is it more secure?! In regards
of e-governance we are moving like
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Zornitsa Sachkova:

The Benefits
Will Be Indisputable

M

s. Sachkova, is electronic
governance a bold dream or a
reality in Bulgaria?
Electronic
governance
is a reality, we already have
good examples in Europe, like Estonia
for instance, where it is going incredibly
well and the company is often cited as
a positive example. This reform is going
slowly in Bulgaria. In recent years, there
have indeed been individual examples of
services by various institutions that are
largely digitalised. But we are far from
comprehensive exchange of information
from every corner of the administration.
- As a professional, what is your
assessment of what has been done
so far? Have there been attempts to
integrate between the different systems
or everything has been done piecemeal?
- What has been done so far is not
enough, considering the time and money
spent and the result being merely a handful
of online services. But I want to believe that
despite the lengthy implementation process
in the near future we will have access to
the respective electronic services which
everyone will be able to receive from start to
finish with several mouse clicks from home
or the office. Of course, in order for this to
be achieved, key systems and policies need
to be introduced which would create options
for paying and receiving of documents
online.

and the necessary investments should be
made. If we have a functioning electronic
government, a number of activities will
need to be reorganised but the benefits
for the businesses and the citizens will be
indisputable. The fact that Bulgaria will chair
the Council of the European Union in 2018
should be a major stimulus to achieve the
progress in that area that we have desired
so much for years.
- Which countries have achieved
the greatest progress in electronic
governance and what advantages does
that give them?
- Estonia is one of the best examples in
Europe. On government portal the citizens
have access to 3,000 services, the system is
also widely used by the private businesses.
- Do we have professionals in Bulgaria
who can organise the process from A to
Z and can make the systems reliable and
without losses of information?
-We sure do. Bulgaria is among the
countries which boast outstanding IT
specialists, which is why I believe that there
cannot be any doubt about the expertise of
the local specialists.

- Do you think there is a possibility
of electronic governance and paperless
administration spreading more quickly?
What poses an obstacle?
- The main problem is Bulgaria is the
lack of continuity between the different
governments in regards to the idea of
electronic governance. Hopefully the
government agency that is to be established
will be able to consolidate the activities.
- Should we accelerate the process, do
we have potential to do it and how should
it be done?
- The process most definitely needs to be
accelerated and Bulgaria has the potential
do it but the efforts should be concentrated

WE ARE FAR FROM COMPREHENSIVE EXCHANGE OF
INFORMATION FROM EVERY CORNER OF THE ADMINISTRATION

- Maybe this will be a challenge
that the generation born with the
smart phones will face?
- The challenge for the members of
that generation will come when they
start making the decisions. Currently,
the government is the hands of
people who were born during the
typewriter age.

- But for the businesses which are
in the digital age, it is now a burden
to duplicate the documents for the
administration - one electronic copy
and one paper copy...
- Before we start talking about
electronic governance and paperless
administration, people need to be
taught how to use the information

technologies. This is a comprehensive
policy. In other words, in addition to
the systems integrator, there is also a
need of information policy. In order for
us to have a paperless administration,
we need a synergy. That way the
GDP will grow, there will be more
jobs and the productivity will increase
too. The education systems will also
improve. We will gradually become
more noticeable on the map. It is not
something complicated but we need
expertise.

the advantages for some are not
advantages at all for others. The road
cannot involve a jump from nothing to
a 100% paperless administration. We
need to go along the hard road, where
there will be a place for those people
cannot use the information technologies
well. Our society is digitally divided.
Half of the people know how to use
computers and use them in their work
too, the other half do not know what
a file is and have never created a file
folder.
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PEOPLE BORN IN THE
TYPEWRITER AGE ARE
THOSE WHO ARE
SUPPOSED TO BRING
ABOUT ELECTRONIC
GOVERNANCE
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at CBN - Pannoff,
Stoytcheff & Co. He
is an independent
expert in information
policy, marketing
and analysis of the
technology industry.
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He has participated in
research and analysis
of the Bulgarian
market commissioned
by various companies
like Apple, Cisco,
Eaton, HP, IBM,
Microsoft, QlickView,
SAP, Sony, Toshiba,
Xerox.

Lyudmil Stoychev:

The Road Is Long
Because the Society
Is Digitally Divided

M

r. Stoychev, why are we finding
it so hard to enter the age of
paperless administration?
- The concept is wrong, this
is a very deeply rooted problem.
Electronic governance and paperless
administration require years of work by smart
people, followed by new laws, and finally,
punishments for those who fail to do their jobs.
- Why the electronic transfers of
documents between the institutions, the
businesses and the ordinary citizens do
not seem to work out well?
- The short answer is that there is not
enough professional expertise. Somebody
needs to gather the people who can do that
by working together. We have plenty of really
smart people but then it comes to something
really important there is nobody there to unite
them. The big problem is the fact that there
is no ministry of information technologies.
Without such a ministry, the electronic
governance of Bulgaria cannot start because
there is nobody who can give the strong initial
push for the realisation of such an idea.
- Currently transport, information
technologies and communications are
under the umbrella of one ministry...
- But in order to have electronic
governance we need an ambitious ministry
of information technologies and a single state
systems integrator. The idea for such an
integrator is not mine, it is of a former director
of Information Services. I agree with him
because in order to achieve results, the tasks
should be given to somebody who would bear
the responsibility. Then they would be able
to assemble a team, to have action plan, to
look for personal responsibility. We have seen
that the concepts and strategies for which
funds are received under the operational
programmes do not work. The only thing that
has a point is what really has been done and
what can be done in the future.
- How much money has the state spent

on paperless document management?
- The sum total of all investments is by now
over half a billion leva. I cannot tell you the
exact sum because we have not made all the
calculations for 2014 and 2015. Also, it needs
to be noted that one cannot buy a solution
only, in other words to have software without
securing the necessary hardware.
- What do we have available for these
half a billion leva that have been spent?
- We have many things but it is not known
exactly what they are. One such study
costs a lot and nobody wants to fund it. The
government is not interested in this kind
of data. Whoever has won the right to be
considered an expert on the subject contacts
the media and talks. But the real situation
remains unclear and is going to remain so for
quite some time. The ICT sector can do a lot
of things but there is no good enough reason
for the sector to tackle this problem - there
is a lack of vision, a lack of comprehensive
development and after that a lack of funds
for maintenance. One such project is a really
hard work.
- You mentioned that a systems
integrator is necessary. What exactly
would that be?
- It would be a state owned company that
would deal with all ICT-related government
matters and would be responsible for the
information technologies policy. It would need
to have a delegated budget, probably one that
would be approved by Parliament, to have a
team that would have certain powers, to work
for the integration and the links between the
different state institutions.
- What would be the advantages of
having everything administration-related
happen in a paperless fashion?
- Giving an answer to this question is not
that easy. First, it needs to be seen if there
conditions for that really exist. If we check
how many Bulgarians have not accessed
the Internet last month we will realize that

between the nations and will allow
the fast development of the European
businesses. It will also lead to the
internet companies being encouraged to
offer their goods and services to other EU
countries which will make the companies
more competitive. The creation of egovernance that secures the gathering
of digital data and access to it (Open
Data) will allow the companies to analyse
the information arrays, so they can find
new connections between them, which
would allow them to optimise their market
behaviour.
- What can be done from now on in
order for us to have effective electronic
governance?
- This is more of a political issue than a
technological problem. In order to secure
the implementation of the e-governance
strategy, pragmatic thinking should be
used and a body which to guarantee that
all administrative structures would be
following the strategy should be created.
This body would provide continuity of the
established rules when the people in office
change, which will protect the value of
the public investments that have already

been made. It is necessary to implement
common electronic identification for the
users of the e-services provided by the
state institutions. We need to move in the
direction of integrating our systems with
those of the other EU countries since this
is one of the main requirements of the
Digital Single Market Strategy.
- Are we light years away from the
time when all that is going to happen?
- This depends on how much political
will there is for the cutting the costs of
maintaining a huge civil service, which
would become a lot smaller if there is
effective e-governance. But naturally,
this raises the question to what an extent
the interest of the public matches the
priorities of the people in office and to
what an extent the social contract for
implementation of electronic governance
is protected by adequate legislation. We
need a certain governing philosophy
based on understanding the benefits
of effective technological solutions and
on the will to implement and use these
solutions. And all this means only one
thing - there is a need of change in the
way governance decisions are made.

THE FAILED
IMPLEMENTATION
OF THE
ELECTRONIC
GOVERNANCE IS A
LOSS FOR THE
PUBLIC BUT IT
MIGHT BE A
"SUCCESSFUL"
BUSINESS MODEL
FOR THE CIVIL
SERVANTS
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Stoyan Boev:

The Problem is
a Political One,
Not Technological

M

r. Boev, what is your opinion
on the level of electronic
governance in Bulgaria?
- In recent years, a number
of
electronic
governance
information systems were created and the
state administration started providing a wide
range of electronic services. At the same
time the citizens do not have the feeling that
the electronic governance actually works.
This is because this is not just an issue that
depends on technological solutions, it also
depends on organisational culture. On the
one hand, Bulgarian civil servants are yet
to change the ways they work and think
which is necessary if they want to use the
full capacities of the new technologies. On
the other hand, - there is no standardisation
of the business processes in the state
structures, each administrative unit has
its own procedures and uses systems
with a different interface. The solution lies
in implementing process and semantic
standardisation which would allow the
individual systems to communicate with
each other thanks to the unified common
structure for each information object.
Currently, there is an attempt to create such
a standard but it is being created by using a
judicial set of tools, rather than with the help
of technological solutions which to automate
the process of approval of information
objects.

electronic governance should be, so that the
public money would be spent effectively. But
at this stage we are seeing how in Bulgaria
political will is forming an artificially big
market of e-governance technologies and
is creating a "sustainable" environment for
generating and funding of projects which
solve only the local tasks of the individual
administrations.
- What is the essence of electronic
governance?
- Electronic governance allows every
citizen to communicate with the state
administration by means of user interface
and audio-visual link, so that they can
gather information or receive certain
administrative services. Until recently,
electronic governance was a way of making
things more convenient for the citizens and
making the administration more efficient.
But today, at a time when we talk about
digitalisation of the various industries, egovernance is much more than that. It serves
as a guarantee of the competitiveness of our
national economy and the businesses. In the
conditions of a common digital market, the
businesses having equal access to all digital
instruments will remove the differences

- But why is electronic governance
being created piecemeal?
- This is the right question. The political
will is the main reason for the current
situation. Today there is a number of
electronic governance strategies but there is
also a necessity of a legislative framework
which to secure that these strategies will be
followed in a sustainable way. It is necessary
to create a body that would control the
functioning of the individual e-governance
systems and to sanction their work. We, the
IT associations, did everything we could to
explain what the right way of starting the
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e will probably be astonished by the
results if somebody were to calculate
exactly how much time the businesses
and the ordinary citizens waste
because of the lack of full digitalisation
of all services which do not require contact in
person with representatives of the state or municipal
administrations. "The power of the words is in the
figures" - there used such an advertising slogan on
the billboards. And if we were to really get a clear
pucture of how much time we all have wasted, we
would immediately demand from the people in office to
stop talking about electronic governance in the future
tense and just do it. Our country has the technological
capabilities and the know-how, the professionals in
this field say.
Because of the fact that the administration
continues to keep us in the paper age, many believe
that there is no strategy in place for developing the
electronic governance, which is why things are done
piecemeal. The various governments have taken
care to produce plenty of such documents. If one
were to do an internet search, they will find results,
including a document called Strategy for Electronic
Governance in the Republic of Bulgaria 2010-2015.
It says: "The government shall apply the principles of
good governance, so that it can provide to the citizens
and the businesses a quality service at any time, from
any place and on various devices. The government
shall apply the principles of effective governing by
cutting costs and optimising the work processes
by using modern information and communication
systems". That document mentions the mission of the

e-governance and the vision on it, and there is key
phrase: "Shifting the focus from activities to achieving
results".
Nobody has made precise calculations on
how much money has been spent on electronic
governance. Maybe nobody ever will. As you can
see, nearly six years after the drafting of the above
mentioned strategy, nothing indicates that the
focus has been shifted from activities (for which
money continues to be given) to achieved results.
Businesses are still required to submit mountains of
paper documents, often accompanied by electronic
copies. This certainly helps the paper industry but this
is not the issue.
Electronic governance does not have only
advantages. It is true that it makes things easier but
it also provides the capability to track everything. And
it is probably here where the opinions on the benefits
are split.
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The team of the Deputy Prime Minister Rumyana
Bachvarova who is responsible for public administration
too, assures our readers that the time of doing things
piecemeal is ending, and same goes for the lack of
coordination, control and pressure for popularising the
electronic administrative services. The near future will
show if we are finally headed along the right way and
with the right speed towards paperless administration.
The Economy magazine believes that the
benefits of e-governance are indisputable. We
impartially collected opinions on the topic.

WE ARE WASTING A LOT OF TIME BECAUSE OF THE LACK OF
FUNCTIONING E-GOVERNANCE. THE TEAM OF THE DEPUTY PRIME
MINISTER RUMYANA BACHVAROVA ASSURES US THAT IT IS WORKING
ON INCREASING THE PACE OF DIGITALISATION OF THE ADMINISTRATIVE
SERVICES AND IS PUTTING AN END TO DOING THINGS PIECEMEAL
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