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2017 година идва със заявка за значими промени в глобален мащаб. Начело на
най-голямата икономика в света – САЩ,
застава нов президент, чиято политика
обещава да е непредсказуема. Несъмнено
той ще разбърка установения политически
пъзел.
Предстоят решаващи политически избори в четири от най-големите държави
членки на ЕС – Германия, Франция, Италия
и Холандия. Резултатът от тях може да
се окаже повратен за съдбата на целия
Европейски съюз, който след Брекзит вече
не е същият – много по-мощни са центробежните сили, подклаждани от набиращите влияние антисистемни играчи и от
горещата тема за сигурността и мигрантската криза. Според анализаторите
все по-често обединенията в ЕС ще са на
„групи по интереси” по различните значими теми. В тези конфигурации своята роля
трябва да намери и България като ключова
външна граница на ЕС, за която е важно
да постигне така търсената стабилност.
На предстоящите у нас избори обаче найвероятно отново ще видим като резултат силно партизиран парламент с доста
разнолики играчи и тежки коалиционни
схеми. В първия брой за годината поканихме експерти в международните отношения,
европейските политики и социологията,
които да направят своите прогнози за
развитието на политическите и обществените процеси.
Чухме и очакванията на бизнеса за
предстоящата година. Предприемачите в
България са сдържани в прогнозите си, но
въпреки несигурността – амбициозни.
Да, може би за нас се сбъдва проклятието да живеем в интересни времена,
но тези турбуленции натрупват безценен
опит, който може да се окаже трамплин за
високи постижения.

5

ÒÐÀÌÏËÈÍ
ÇÀ ÂÈÑÎÊÈ
ÏÎÑÒÈÆÅÍÈß

Íàáèðàò êàíäèäàòóðè
çà íàãðàäèòå íà ÁÀÈÒ
До 16 януари 2017 г. се набират кандидатури за Наградите
на БАИТ (Българска асоциация
по информационни технологии). Ще бъдат връчени 12 награди в различни категории за
принос в развитието на информационните и комуникационните технологии. В конкурса
могат да участват компании,
регистрирани в България по
българското законодателство,
български организации и институции, както и лица и екипи, работещи за тях. Може да се кандидатства с продукти/услуги/

материали, създадени/внедрени/публикувани през 2016 г. Категориите са: специална награда; образователна; младежка;
журналистическа; публична администрация; корпоративна и
социална отговорност; стартъп
компания; мобилни решения;
развлекателен софтуер; значителен корпоративен IT проект;
Интернет на нещата. Кандидатстването става на сайта на
инициативата. Наградите ще
бъдат връчени на официална
церемония в началото на март
2017 г.

ВЕСТИ

6

Îòëè÷èõà íàé-èíîâàòèâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ íà 2016 ã.
Осем компании бяха отличени в традиционния конкурс за иновативно предприятие, който се организира за 12-а поредна година от фондация „Приложни изследвания
и комуникации“ и Enterprise Europe Network
– България, с подкрепата на Европейската
комисия и под патронажа на президента на
Република България. За участие в конкурса
през 2016 кандидатстваха над 50 фирми.
Електросфера ЕООД и Доли Медия Студио
(със статуетка), Тикий Мобайл Солюшънс
ООД, Софтуерен университет ООД, Синтал
ММ ООД, Тангра - АВ ООД, Скейл Фокус и
Прознание Академия ЕООД (с почетни грамоти) са големите победители.

Ðàçäàâàò ãîäèøíèòå ïðèçîâå çà îòãîâîðåí áèçíåñ
Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) приема
номинации в своите Годишни
награди за отговорен бизнес
2016. Престижният конкурс за
корпоративна социална отговорност у нас се провежда за
14-а поредна година и е отворен за всички компании, реализирали или подкрепили инициативи в социалната сфера.
Категориите, в които се състезават компаниите, са шест,
а един от всички номинирани
проекти получава и специал-

ната награда „Енгейдж“ за ангажираност на служителите в
социалните инициативи.
Могат да кандидатстват
компании от цялата страна,
независимо дали са членове на БФБЛ. Номинациите се
правят онлайн на www.bblf.bg,
а крайният срок за подаване
на кандидатури е 15 януари
2017 г. Победителите ще бъдат обявени на официалната
церемония по награждаването
на 28 февруари 2017 г.

2017:

ГОДИНА
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àâòîð: Èëèÿ Ëàçàðîâ

И

зминалата 2016 година
беше доста турбулентна,
засили се общото чувство
за несигурност в политически, икономически и социален план. Сега всички се питат какво
предстои през 2017 година? Източниците на потенциални трусове са много и се простират от САЩ до Китай и
от Великобритания до Близкия изток.
Щатите и Европа, познати като десетилетни бастиони на политическата
стабилност, сега изглеждат като източници на политически риск за целия
свят. Белият дом има нов непредсказуем стопанин, Великобритания излиза от ЕС, а във водещите европейски
държави предстоят избори и потенциална смяна на властта. Турция, Близкият изток и Русия също имат своите
сериозни проблеми.

ТЕМАТА
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Íåïðåäñêàçóåìèÿò
Òðúìï
Според повечето експерти политиката на Доналд Тръмп е най-големият
глобален риск през 2017 година. Избраният за президент на САЩ е абсолютно непредсказуем, с огромно
его и слаби държавнически познания. Когато в ръцете на такъв човек е
най-мощната военна машина в света,
това определено буди притеснение.
Във външнополитически план
Тръмп вероятно ще подобри отношенията с развиващи се
държави, които са регионални лидери, и ще се стреми да
поддържа баланс в тези с Русия. Привличането на Хенри
Кисинджър и екипа му е силен коз в геополитически план.
Отношенията с Китай изглеждат сложни и неясни, особено
предвид предизборните обещания на милиардера и икономическата конкуренция между двете държави.
Съществува риск традиционно добрите връзки с Европа да бъдат неглижирани, а САЩ да ограничат ролята си в
НАТО, която на практика гарантира европейската отбрана
и сигурност. Вашингтон определено ще покаже по-твърда
позиция в Близкия изток и ще има роля в окончателното
унищожаване на „Ислямска държава“ и разрешаване на
конфликта в Сирия.
Изборът на Рекс Тилърсън за държавен секретар показва ориентация към бизнеса и фокус върху подобряване на
търговските отношения. САЩ се отказват от големите търговски споразумения като Транстихоокеанското и Трансатлантическото, но със сигурност ще подобрят двустранните
търговски връзки с редица държави.

Ðàçäåëåíèÿò ÅÑ
Поглеждайки към Европа, тя изглежда все по-разделена.
Френските президентски избори безспорно са най-големият
тест за ЕС през 2017 година. Евентуална победа на Марин
льо Пен би разрушила крехката стабилност, би взривила
социалния мир във Франция и би била огромна заплаха за
европейското бъдеще на страната. Льо Пен отдавна планира референдум за членството в ЕС и Еврозоната, а след
случилото се във Великобритания изглежда още по-амби-

цирана да тласне Франция към Frexit.
Но дори и тя да не спечели изборите, Париж изглежда
много по-съсредоточен върху собствените си проблеми, отколкото върху европейските. Това неизбежно ще отслаби
ролята на Франция в ЕС и лидерството в блока ще бъде
изцяло поето от Германия.
Федералната република изглежда като единствения силен и достоен лидер в Обединена Европа. Тя има и възможностите, и увереността да поведе останалите държави
членки и да запази ролята си на идеолог на европейската
интеграция. Това е голямо предизвикателство за самата
Германия, където вътрешнополитическата ситуация никак
не е безпроблемна. С предстоящи избори през есента, поддържане на сложни политически партньорства и набиращата все по-голяма популярност антисистемна „Алтернатива
за Германия“, канцлерът Меркел има защо да е загрижена.
Ако тя не успее да спечели достатъчна подкрепа на вота,
а евроскептиците увеличат своята, това би било проблем
за целия ЕС.
В Италия се наблюдава традиционната политическа
нестабилност и най-вероятният победител на пролетния
парламентарен вот ще е Бепе Грило и неговото антиевропейско движение „5 звезди“. Държавата е изправена пред
банкова криза, която е огромен риск за икономиката й, а
и за цялата еврозона. Въпреки сгъстяващите се облаци,
на Апенините вероятно отново ще успеят да се справят.
„Италианците са много добри в кризисния мениджмънт. Те
непрекъснато са в криза и все някак излизат от нея“, отбелязва бившият вицеканцлер на Австрия Ерхард Бузек.

ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ
ÐÈÑÊÎÂÅ È
ÍÅÑÈÃÓÐÍÎÑÒ
ÁÅËÅÆÀÒ
ÃËÎÁÀËÍÈÒÅ
ÏÐÎÖÅÑÈ

ва загуба на инвестиции и работни места. Постигането на
жизненоважното търговско споразумение с ЕС ще отнеме
няколко години, а Лондон има на разположение само две,
след като задейства процедурата по Brexit.
Най-големият риск след Brexit обаче е целостта на Обединеното кралство. Шотландия организира нов референдум за независимост, подобни настроения има и в Северна
Ирландия. Възможността за тяхното отделяне изглежда
все по-реална и предизвиква ужас в Уестминстър.

Най-голямата опасност за ЕС е не отдръпването на лидерите, а капсулирането на държавите членки. Всяка от
страните вероятно ще продължи да е съсредоточена върху
собствените си проблеми, което им пречи да чертаят единен курс и ерозира чувството за общност и съюз. Ако всичко, което може да се обърка, се обърка, 2017 може да се
превърне в годината, довела до краха на ЕС.

Ñáîãîì, Âåëèêîáðèòàíèÿ

Положението във Великобритания също е много сложно.
Кабинетът на Тереза Мей е пред дилемата как да проведе
Brexit, без да навреди сериозно на британската икономика.
Лондон и Брюксел имат много различни очаквания и преговорите за напускането ще бъдат дълги и сложни. Мей иска
да ограничи свободното движение на европейци в страната
си, но държи и на достъпа до общия пазар. ЕС обаче не
е склонен на подобни отстъпки. Ако противопоставянето
се изостри, това би предизвикало провал на преговорите,
което ще е огромен удар за британския бизнес, а оттам и
за цялата икономика. Редица компании вече работят върху преместване от Острова на континента, което означа-

Áúëãàðèÿ

На фона на целия този световен безпорядък ситуацията в България също буди притеснение. Наред с външните
заплахи, положението в самата държава е доста проблематично. България е в политическа криза, обществото е
по-разделено от всякога, напролет предстоят парламентарни избори с неясна развръзка, а популизмът жъне все
по-сериозни успехи. Проблемите с мигрантите, цените на
горивата и ниските доходи дадоха възможност за утвърждаване на съществуващите (консолидацията на националистите) и създаване на нови (партията на Марешки)
популистки субекти. След победата на президентските
избори, БСП също изразиха амбиция за нов поход към
властта. И едните, и другите имат близки и опасни за икономическата стабилност на България идеи. Ако спечелят
достатъчно подкрепа, със сигурност ще се опитат да ги
реализират.
Следващото правителство почти сигурно ще е коалиционно, но участниците в него и бъдещия парламент засега
са неясни. Евентуална управляваща коалиция между социалисти и националпопулисти ще е сериозна заплаха за
държавните финанси и цялата икономическа стабилност.
И така – на прага на 2017-а всичко е пълно с въпросителни и сигурно е само едно – несигурността.
Списание „Икономика“ потърси водещи експерти в
международните отношения и европейската политика
за прогнози за геополитическата 2017 година.

ТЕМАТА

В Холандия евроскептичното движение на Герт Вилдерс
има много силни позиции преди предстоящите избори и е
най-голямата заплаха за европейското бъдеще на кралството. Вилдерс също бленува страната си извън ЕС и ако
дойде на власт, със сигурност ще организира допитване по
въпроса. Предвид динамичните събития, не е ясно доколко
може да се разчита на благоразумието и прагматизма на
холандците и дали те не са твърдо решени да накажат елитите, поставяйки на карта бъдещето на цялата държава.

Положението в съседните на ЕС региони също е драматично и едва ли ще се подобри особено през настоящата
година. Близкият изток все още е като сандък, пълен със
стари боеприпаси, който периодично избухва, а най-драматично е в Сирия, Ирак и Йемен. Противопоставянето между
регионалните лидери Иран и Саудитска Арабия е все така
силно, а другият важен фактор – Турция, преживя сериозни
катаклизми през 2016 година. Страната изглежда крайно
несигурна – тя е мишена на постоянни терористични нападения от различни екстремистки групировки, в обществото
има силно социално и етническо напрежение, а икономиката е далеч от най-добрите си години. Турция приютява и 3
милиона бежанци и ако положението излезе извън контрол,
това би било заплаха не само за България, но и за Балканите и цяла Европа.
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Н

овият световен безпорядък. Така мнозина определиха случващото се през изминалата година.
С всички изгледи разбъркването на геополитическите карти да продължи и през новата. Като има
поне няколко основни тенденции, които ще определят световната политическа динамика.

Áóíòúò ñðåùó ñòàòóêâîòî

Популизмът шества из Европа – и отвъд океана. Гласуването за Брекзит в Обединеното кралство, изборът на
Тръмп в САЩ, негативният резултат на референдума за
промяна на конституцията в Италия – това са все звена от
веригата вотове срещу статуквото, маркирали 2016 г. Което

трудно би могло да се опише просто като поредица от епизоди. Нито пък с твърде удобното обяснение, че бедните,
грозните или необразованите не разбират последиците от
своите действия. По-скоро става дума за всеобща криза,
която придобива характеристиките на системна. При която се отваря все по-широка пропаст между управляващи
и управлявани. Но и самата криза на представителството
е резултат от по-дълбоки процеси: кризата на националната държава във все по-глобализиращия се свят, загубата
на сигурност (национална и персонална) и социален уют,
нарастване на неравенствата (вътре в държавите и между тях). Като резултат чувството на нараснала уязвимост

ÐÀÇÁÚÐÊÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃÅÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÒÅ
ÊÀÐÒÈ ÙÅ ÏÐÎÄÚËÆÈ È ÏÐÅÇ ÍÎÂÀÒÀ ÃÎÄÈÍÀ
пробив – след почти постигната победа в Австрия. Има достатъчно основания да се очаква, че дори и да бъдат водещи при съответния вот, нито Герт Вилдерс в Холандия,
нито Марин льо Пен във Франция, нито „Алтернатива за
Германия“ (независимо, че тя със сигурност ще направи
своя парламентарен пробив) биха управлявали страните
си. Но за целта традиционните ляво и дясноцентристки
партии ще трябва да работят заедно, което залага нови капани занапред: първо, защото ги лишава от взаимна алтернативност и ги превръща в носители на статуквото (за което
са обвинявани непрекъснато) и второ, защото оставя огромно незаето политическо пространство за алтернатива на
същото това статукво, което се заема от екстремните формации. Което пък до голяма степен трансформира въпроса
от „дали“ в „къде и кога“ управленският пробив в крайна
сметка ще се случи. Още повече, че в Източна Европа вече
има две страни (Унгария и Полша), където на власт е своеобразен „одържавен национализъм“.

генерира две твърде противоположни тенденции: търсене
на загубената сигурност на по-ниско, поддържавно равнище – на общността на етнос или религия (намерило израз в
нарастване на ксенофобските тенденции, от една страна, и
гетоизацията – от друга); наказателен популистки стремеж
да се накажат виновните (управляващите, богатите, силните, арогантните), гарниран с мечтата за ново лидерство
(което, ако не се основава на нови идеи, придобива измеренията на месианство).
И докато 2016 г. бе доминирана от възхода на „чистия“
популизъм, то изпитанията през 2017 г. изглеждат още посериозни. Защото става дума за премерване на силите със
следващото, по-високо ниво на отрицание – с крайнодесния идеен радикализъм, който в редица европейски страни
е политически структуриран в свои партии и обществено
легитимиран чрез представителство в парламентите. През
тази призма изборите за парламент на Холандия през март,
президентските избори във Франция през май и изборите
за Бундестаг в Германия през есента ще определят дали
крайната десница в Европа ще направи своя управленски

През тази призма от основно значение за стабилността
в света ще бъде начинът, по който Съединените щати ще
менажират трансформацията си от световен лидер в може
би най-влиятелния, но не единствен глобален субект. Независимо, че редица известни американски „деклайнисти“
(експерти, аргументиращи обективността на процеса на постепенно намаляване на ролята на САЩ в света) отдавна
предупреждават за това, процесът очевидно няма да бъде
нито прост, нито лесен, нито кратък. Защото ще бъде съпроводен с отдаване на влияние и загуба на политически
ресурс. Неслучайно и двамата кандидат-президенти очертаваха като крайъгълен камък на своята политика възвръщане величието на страната: Клинтън чрез интервенционистко утвърждаване навън, Тръмп чрез консолидация на
усилията вътре.
Впрочем, когато става дума за новия американски президент, то основната интрига през 2017 г. ще бъде процесът
на взаимна адаптация – на Тръмп към света и на света към
Тръмп. По отношение на външната политика най-предсказуемият неин елемент ще бъде непредсказуемостта ѝ. Като
може да се очаква определена нова динамика (невинаги и
не навсякъде със знак плюс) по няколко външнополитически направления. По отношение на ЕС едва ли ще има кардинални промени, въпреки че определен спад в интензивността на партньорството не би бил изненада. В историята
обаче като че ли отива Трансатлантическото споразумение
за търговия и инвестиции (ТТИП) – и не толкова защото
Тръмп не би могъл да преосмисли заявените си позиции,
колкото поради факта, че то трудно би генерирало нова
политическа и обществена подкрепа в самата Европа. За

ТЕМАТА

Когато става
дума за новия
американски
президент,
то основната
интрига през
2017 г. ще
бъде процесът
на взаимна
адаптация
– на Тръмп
към света и
на света към
Тръмп

След разпадането на двуполюсния свят човечество закратко заживя с илюзията за монополярност (включително и самотният полюс), която обаче бе бързо разсеяна от
глобализационните процеси. Днес вече имаме не само достатъчно утвърдени нови глобални играчи, наред със САЩ,
в лицето на страните от БРИКС (Бразилия, Русия, Индия,
Китай, Южна Африка), но и редица регионални фактори,
чието влияние трудно би могло да бъде пренебрегнато
(достатъчно е да се споменат само Турция, Иран и Саудитска Арабия и тяхното значение за развитието на събитията
в Близкия изток).
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сметка на това едва ли могат да се очакват по-сериозни
трусове в НАТО и дистанциране на САЩ от Алианса – поскоро другите страни членки ще бъдат принудени да отговорят на призива за засилване на своя финансов принос.

един центробежен процес, развиващ се вече достатъчно
дълго. При това не само между държавите членки, но и
вътре в редица от тях, със засилването на сепаратистките
тенденции в Шотландия, Каталуния, Фландрия, Северна
Италия и т.н. – повечето от тях богати региони, които отказват да плащат цената на кризата на национално ниво. Същевременно самият Европейски съюз, като един безспорно изключителен политически проект, постепенно изпадна
в криза на идентичността. Създаден като обединение за
мир и просперитет, той постепенно започна да се отдалечава от свои основополагащи ценности. Войната се върна
в Европа – не просто като факт, а като начин на мислене и
морално и юридически допустим инструмент за решаване
на международни спорове. Разширяването направи много
по-видими разделителните линии и неравенствата между
отделните страни, генерирайки допълнително напрежение
в посока ограничаване основни
свободи – преди
всичко свободното движение на
работна ръка.
С ол и д а р н о с т та падна като
първа жертва
на икономическата
криза,
а бежанската
криза само спомогна стремежът
за спасяване поединично (скрит зад
смокиновото листо
на идеята за „гъвкава солидарност“) да се издигне в ранг на национална
политика.

Трудно може да се намери сериозен аргумент срещу
евентуално намаляване на напрежението в руско-американските отношения. Опасенията, че това ще доведе до
създаване на нови сфери на влияние в Европа, както и аналогията със своеобразна „Ялта-2“, едва ли ще се сбъднат
– най-малкото защото Русия не разполага със необходимия икономически ресурс и не предлага идеологическа алтернативност. А историята показва, че за да няма „Ялта-2“,
може би би било полезно директно да се върви към „Хелзинки-2“. Все пак може да се очаква, че руско-американските отношения при Тръмп и Путин ще бъдат доста по персонифицирани – с
всички възможни
плюсове, но и потенциални рискове от това. Както
отказът на Тръмп
от Тихоокеанското
търговско споразумение, така и минискандалът с Тайван
очертават нов подход на САЩ спрямо
Китай. Независимо от
дълбоката финансова
взаимна
зависимост,
може да се очаква, че Тръмп ще
разглежда Китай
по-скоро като съперник, отколкото
като партньор. Очевидно ще има сгъстяване на облаците и в
Самият Брекзит до голяотношенията с Иран
ма степен подмени и изкри– съдейки по всичко,
ви дебата за бъдещето на ЕС
новата американска адс дискусия относно бъдещето
министрация няма да се дезинна Великобритания в ЕС. Забавянето на
тересира от споразумението за
задействането на прословутия чл. 50 на
иранската ядрена програма, както
Лисабонския договор, даващо начало на
Най-належащият за ЕС дебат е
и ще търси механизми за ограничапреговорите,
изчакването на решението на
дали ще се върви към задълбочаване
ване на нарастващото иранско влияние на интеграцията, или ще бъде
Върховния съд дали това може да се случи
в района на Близкия изток. Както по- направена крачка назад в посока
без санкцията на парламента, намерениязициите на самия Тръмп, така и въз- по-сериозни пълномощия на
та на Шотландия за организиране на втори
гледите на вероятния министър на националните дръжави
референдум за отделяне от Великобритания
отбраната Майкъл Флин предполагат
(и възможността от подобна реакция и на Сеопределено разместване на акцентите в американската
верна Ирландия) са все обстоятелства, които затвърждаполитика в Близкия изток като цяло – от износа на демоват извода, че нестабилността е основният резултат (при
крация към приоритетна борба с международния тероритова достатъчно дългосрочен) от вота за напускане. Което
зъм и радикалния ислям на „Ислямска държава“. От друга
допълнително измества вниманието от най-належащия за
страна, САЩ едва ли ще бъдат безучастни свидетели на
ЕС дебат – дали ще се върви към задълочаване на интезагубата на стратегическа инициатива в Сирия след падаграцията, или ще бъде направена крачка назад в посока
нето на Алепо, както и трудно биха преглътнали ситуация,
по-сериозни пълномощия на националните дръжави. През
при която те просто препотвърждават постигнато споразутази призма, включително и с оглед предстоящото предсемение за бъдещето на Сирия по оста Москва-Анкара-Техедателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018
ран без тяхно участие.
г., за България ще бъде изключително важно да намери
аргументи и съюзници в борбата срещу оформянето на ЕвÅâðîïà - íàêúäå?
ропа на различните скорости и различните конфигурации –
защото това само би институционализирало периферното
положение на страната.
Брекзит разтърси ЕС. Като това беше кулминацията на
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година беше най-трудната година за Европейския съюз от края на Студената война.
Тя донесе 3 големи сътресения, които застрашават устойчивостта на ЕС. През 2016 г. бе сложен
край на идеята за блока като вечно разширяващ се. Brexit
показа, че ЕС започва да намалява, той бе символичният
край на политиката на разширяване и добросъседство.
Практиката ЕС да трансформира непосредствените си съседи в свои членове се превърна в обратното – блокът започна да се отбранява от тях и влиянието им.

Големият отсъстващ в ЕС е обединяваща идея. Съюзът
може да се разширява и да трансформира всички около
себе си със своята мека сила само докато обществата в
него вярват, че имат обща цел. С разпадането на идеята за
обща цел започнаха да доминират всякакви „-изми“ – национализъм, популизъм, опортюнизъм и др.
Национализацията на политиките в ЕС отдавна е факт,
но през 2016 година страните членки започнаха да се

еманципират от блока чрез големи антиелитни партии. Във
Франция, Холандия, Австрия идеята, че ЕС вече не е полезен за тях доби голяма популярност. Подобни настроения се прехвърлиха и в държавите от Централна Европа.
Страни като Полша и Унгария, които бяха най-големите
бенефициенти от еврочленството си, в момента водят евроскептичния лагер.
Третият голям проблем е този за сигурността. Външните заплахи – войната в Сирия и последвалата огромна
бежанска вълна, непредвидимостта на Русия и Турция и
опасността САЩ да престанат да гарантират сигурността
на Европа, се съединиха със страховете от тероризъм в
рамките на ЕС. Оказа се, че сигурността е единствената
обединяваща тема за държавите членки и техните общества. ЕС сякаш вече не е изграден върху идеята, че страните солидарно ще постигнат нещо по-добро заедно, а върху
факта, че те са заедно в страховете си. Това вече е друг тип
съюз – базиран на интереси, на разделение между големи
и малки, което има голямо значение както за по-малките
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òðÿáâà äà íàìåðè
ñâîÿ åäèíåí ãëàñ

ТЕМАТА

ÅÑ

Оказа се, че сигурността е единствената
обединяваща тема за държавите членки и техните
общества. Те са заедно заради страховете си

държави членки, така и за същността
на ЕС.

ÅÑ íå ìîæå äà
ñúùåñòâóâà â òîçè âèä

ТЕМАТА
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Все повече партии, обществени групи и държави твърдят, че ЕС
вече не може да съществува в досегашния вид, но всяка от тях има
собствена визия как трябва да се
трансформира съюзът. Някои виждат
бъдещето на блока като конфедерация от национални държави, други
търсят по-тясна интеграция по ключовите за тях въпроси – еврозоната,
Вишеградската група, балтийските
държави; трети директно искат разпадането на ЕС. През 2017 година
тези „коалиции по интереси“ вероятно ще се задълбочат.
Балансирането на целия сложен
комплекс от коалиции, който наричаме „гъвкава Европа“, вече няма да
може да се извършва от европейските институции, а ще се осъществява
в Берлин. Германия ще се превърне
в стожер на онези европейски приоритети и ценности, които могат да
бъдат запазени. Ако предстоящите
избори във Франция, Италия, Холандия доведат на власт евроскептични
правителства, ролята на Германия
ще бъде да запази това, което би
могло да остане, ако Франция реши
да напусне ЕС или еврозоната.

Åâðîçîíàòà íà
íÿêîëêî ñêîðîñòè
Във Франция двамата кандидати
за президент, които според социолозите имат най-големи шансове да
спечелят – Франсоа Фийон и Марин
льо Пен, са извънредно скептични
към еврозоната. Като прибавим италианските, португалските и други
Със или без Меркел начело, Германия е орисана да носи отговорността за бъдещето
опасения спрямо паричния съюз, се на Обединена Европа
натрупва една критична маса, която
глас. Това определено ще промени парламентарния дебат.
не е ясно колко дълго може да бъде
овладявана в рамките на валутния блок. Самата еврозона
Германия е орисана да носи отговорността за бъдене е хомогенна структура – нейните основателки, предстащето
на Обединена Европа, тя е най-стабилната поливляващи ядрото, често имат политически разногласия с потически и икономически държава, която трябва да води
късно присъединилите се държави. Отделно, тя е раздеостаналите и да инициира решаването на най-важните
лена по линията „север-юг“, а има и своя гръцки проблем.
проблеми в политическия дебат. Федералната република
Ëèäåðúò Ãåðìàíèÿ
е много просперираща държава, с изключително силна
средна класа, доверието в институциите е много високо,
Германската политическа система е може би най-станалице е обществен консенсус за европейското бъдеще
билната и устойчива на външни трусове в Европа. Дали ще
на страната.
видим управляваща коалиция между християндемократи и
социалдемократи, между социалдемократи и зелени или
Борбата ще е между инстинкта на германците да гермежду социалдемократи, свободни демократи и зелени,
манизират Европа и необходимостта от европеизация на
при всички случаи следващото германско правителство,
Германия. Европеизацията се състои в умението на Фесъс или без Меркел, ще бъде в рамките на познатия кондералната република да поглежда през перспективата на
останалите държави членки, а не само през своята строго
сенсус. Със сигурност националистическата „Алтернатива
нормативна гледна точка. Този баланс трябва да се постигза Германия“ ще бъде част от опозицията в следващия Бунне с помощта на всички страни членки, които искат да продестаг и вероятно ще има най-яркия и силен опозиционен

ÃÎËßÌÀÒÀ ËÈÏÑÀ Å ÒÀÇÈ
ÍÀ ÎÁÅÄÈÍßÂÀÙÀ ÈÄÅß

дължат да участват в един реформиран, но и германизиран
ЕС.

Îòíîøåíèÿòà ÅÑ-Òóðöèÿ

Ïðîáëåìàòè÷íàòà Ôðàíöèÿ

Турция ще продължи да бъде много важна за Европа и
ЕС не може да си позволи да изгуби каналите за комуникация с нея. Брюксел трябва да продължи да си партнира
с Анкара по ключови теми като икономиката, сигурността в
Близкия изток, общата отбрана в рамките на НАТО. Европейската комисия вече разглежда разширяване на митническия съюз с Турция, което е важно и за България, защото
Истанбул е най-близкият икономически център до нас.

В Италия при всички случаи ще има някаква промяна.
Много е вероятно следващите избори да бъдат спечелени
от антиевропейското движение „5 звезди“ на Бепе Грило.
Те имат смели идеи за реформи и дори се заканват да организират референдум за излизане от еврозоната. За да се
осъществи той обаче, трябва да се мине през много сложна
процедура, която изисква конституционна промяна или „референдум за референдума“. Подобна идея е изключително
трудна за реализация и не изглежда като сериозно намерение, а по-скоро като предизборен лозунг.
Макар да има своите проблеми в банковия сектор и публичните финанси, Италия е много силна стопански и е един
от стълбовете на цялата европейска икономика, което едва
ли ще се промени.

Ìèãðàöèÿòà - ãîëåìèÿò
ïðîáëåì íà ÅÑ
Миграционната политика със сигурност е най-трудната за постигане на съгласие тема в ЕС. Налагането на
политики като обща политика на квоти за мигранти вече
няма да бъде възможно. По-скоро ще се изработи механизъм на доброволно приемане, като прилагащите го
ще бъдат възнаграждавани. Страните, които искат пълно затваряне на европейските граници, трябва да бъдат
убедени, че ЕС строго пази територията си и максимален
брой хора ще бъдат спрени, преди да влязат нелегално в
нея. Големият въпрос, на който все още нямаме отговор,
е как това ще се впише в нормите на международното
право и поетите от ЕС задължения по Конвенцията за
бежанците на ООН.
ЕС е длъжен да приема хората, които бягат от война. Важно е да се реши на европейско ниво как ще бъдат пресявани тези хора, дали чрез специална визова система, или
по друг начин, и къде ще са първите точки, в които ще се
извършва тази проверка.
Двата основни компонента за решаване на миграционния въпрос са доброволният принцип на приемане от държавите и възможността за много плътно охраняване на границите, при спазване на задълженията по международните
конвенции.

Ïðåíàðåæäàíåòî
Политиката в Европа през 2017 година повече ще е основана на страхове, отколкото на опит и цели. Подобна
политика може да предизвика насилие на най-неочаквани
места и дори да доведе до военен конфликт. Неизбежни
са паралелите между сегашната ситуация в Европа и тази
преди един век. Настоящият песимизъм и страхове ни водят до непознати и неприятни места.
2017 година ще покаже дали ЕС ще има силен единен
глас, чрез който да успее да убеди новата власт във Вашингтон, че е важен партньор, с когото САЩ трябва да се
съобразят.
С 28 страни членки ЕС изглежда доста разнолик и нехомогенен, което често е посочвано като проблем в процеса
на вземане на решения. Именно тази ситуация може да
предизвика излизането на преден план на важните проблеми, които трябва да се решават. Те трябва да водят дневния ред и могат да създадат кохезия дори там, където не
я е имало преди. Лидерите на държавите членки трябва
да разберат, че това е наложително и за тях е много попечелившо да имат 27 съюзници, отколкото да ги нямат. Те
вероятно го осъзнават и инстинктът им за самосъхранение
ще надделее над страха и предразсъдъците.
Идеята, че ЕС трябва да се промени, че европейските
граждани не искат блокът да продължи да функционира по
досегашния начин, вероятно ще има отражение и върху европейските институции, особено върху Комисията.
Вземането на решения на европейско ниво ще продължи да се осъществява предимно от държавите членки.
Междуправителственият подход ще продължи да бъде водещ в ЕС, особено около преговорите по Brexit, но спрямо
центробежните сили в рамките на еврозоната.
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Èòàëèÿ ìåæäó ïîëèòèêàòà
è èêîíîìèêàòà

Преговорите за визовата либерализация на турски граждани вероятно ще продължат и тя рано или късно ще стане
факт. Това ще е едновременно и краят на идеята за турско
членство в ЕС. Бъдещо отпадане на визите ще се отнася
само за турци, притежаващи биометрични паспорти. Тези,
които разполагат с такива, вероятно са подавали документи
за Шенгенска виза и вече са пътували в ЕС. Страховете, че
визовата либерализация ще доведе до голяма група турци
или граждани на трети страни в ЕС, са напълно неоснователни. Отпадането на визите е инструмент за политически разговори. За някои страни в ЕС това е начин за вътрешна мобилизация, други са склонни да се съгласят на подобна отстъпка,
но никога не биха дали възможност Турция да стане член на
ЕС. Когато визовата либерализация се осъществи, тя няма да
донесе голяма промяна нито на ЕС, нито на Турция.

ТЕМАТА

Франция може да преобърне съдбата на ЕС. Ако лидерът на Националния фронт Марин льо Пен спечели президентските избори, бъдещето на Европа е абсолютно
непредсказуемо. Много е важно до каква степен французите ще решат, че Льо Пен е част от статуквото, а не негова алтернатива, за каквато се представя. Единствената
възможност да бъде победена е, ако французите решат, че
тя може да навреди, но не и да промени качествено системата. Интригата при кого ще отиде френският вот ще бъде
жива до края на самите избори.

ТЕМАТА
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Според анализаторите новият американски президент може да се опита да вбие клин между Русия и Китай, но това изглежда
трудна задача – Фото Kremlin.ru

Îïòèìèñòè÷íà
òåîðèÿ çà Åâðàçèÿ
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

А

ко денят се познава по сутринта, то събитията от
последните седмици и месеци на 2016 г. подсказват, че при отсъствие на извънредни сътресения
следващата година ще доведе до ново утвърждаване на страните от Евразия. През последния мандат на Барак Обама в Белия дом двата центъра на
континента – Русия и Китай, бяха обградени от проамерикански сили, но общите действия на Москва и Пекин вероятно ще пробият обсадата през новата година.
След като Башар Асад и неговите съюзници възстановиха контрола си над целия град Халеб, Русия е в привилегированата позиция да поддържа контакти с всички регионални сили, имащи интереси в Сирия, и да ги насочва към
сътрудничество в разрешаването на конфликта. Убийството през декември м.г. на руския посланик в Турция Андрей
Карлов само затвърждава сближаването между Москва и
Анкара, част от което е и търсенето на взаимноизгодно решение в Сирия.
В края на ноември Организацията на страните износи-

телки на петрол (ОПЕК) се споразумя да намали предлагането на черното злато с 1,2 млн. барела дневно. Затова
и прогнозите са през 2017 г. цената на нефта да нарасне.
Ако в Сирия Русия привлича към дипломатическото решение Турция и Иран, но държи вратата отворена и за други
регионални сили, то по отношение на цената на нефта се
видя, че дори Саудитска Арабия и Иран могат да постигнат
договореност в момент, когато нямат официални дипломатически отношения. Споразумението на ОПЕК, разбира се,
ще подкрепи страните, които базират икономиките си на
износ на суровини, сред които е и Русия.
В Югоизточна Азия по всичко личи, че Китай пробива
санитарния кордон, който САЩ се опитаха да изградят около него в своя прословут „завой към Азия“, извършен по
времето на управлението на Барак Обама. През октомври
Дутерте – президентът на бившата американска колония
Филипините, посети Китай и показа благоразположение
към Пекин, независимо че през лятото международен съд в
Хага отсъди в полза на Манила в спор за акватория с големия съсед. Китай отказа да уважи решението на съда. Но

ÏÐÅÇ 2017 Ã. ÐÓÑÈß, ÊÈÒÀÉ È ÑÒÐÀÍÈÒÅ ÎÒ
ÁËÈÇÊÈß ÈÇÒÎÊ ÍÀÉ-ÂÅÐÎßÒÍÎ ÙÅ ÐÀÇÊÚÑÀÒ
ÎÊÎÂÈÒÅ, Â ÊÎÈÒÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈßÒÀ ÍÀ
ÁÀÐÀÊ ÎÁÀÌÀ ÑÅ ÎÏÈÒÀ ÄÀ ÃÈ ÏÎÑÒÀÂÈ.
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÎÒÎ ÑÌÈÑËÅÍÎ ÁÚÄÅÙÅ Å ÒÎÂÀ
ÍÀ ÑÚÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÒÎ

Ðóñèÿ
Визията на Тръмп за международните дела се свързва
от мнозина анализатори с идеята между Русия и Китай да
се вбие клин. Предложението за държавен секретар – бившият мениджър на енергийната компания Exxon Mobil Рекс
Тилърсън – отличен с руско държавно отличие за инвестициите на компанията му в Русия, се вписва като профил
именно в тези усилия за разбирателство с Москва.

Главният икономист на датската Saxo Bank Стин Якобсен смята, че очакваното през 2017 г. отслабване на санкциите ще улесни достъпа на руските компании и банки до
външно финансиране и това ще подобри перспективите
пред рублата и пред руската икономика. Подобна прогноза обяви и бившият финансов министър на Русия Алексей
Кудрин. Въпреки това според Якобсен да се правят прогнози за Русия е „лесно“, защото там от години нищо не се
променя.

Êèòàé
Прогнозата на Saxo Bank е за забавяне в световната
икономика. То ще е свързано с поскъпването на долара в
Щатите. Но и с продължаващата тенденция за плавно на-

Ôîòî mid.ru

Идването на Тръмп вероятно ще бъде свързано с утвърждаване на регионализацията в света. Очаква се отслабване на санкциите срещу Русия. Но усилията за разделянето й от Китай засега едва ли ще бъдат успешни според
авторитетни руски експерти по международни отношения
като главния редактор на списанието Russia in Global Affaris
Фьодор Лукянов.

Следващите президентски избори в Русия ще са чак
през 2018 г. Така че промени във властта не се очакват
поне дотогава. Нещо повече, Владимир Путин ще продължи да концентрира властта в свои ръце. Уволнението на
шефа на президентската администрация и съратник на
президента от времената на прехода Сергей Иванов през
август 2016 г. и замяната му с предан млад кадър може да
се тълкува именно като засилване тежестта на първия човек в държавата.

Външните министри на Русия - Сергей Лавров (в средата), на Иран - Мохамад Джавад Зариф (вляво), и Турция - Мевлет
Чавушоглу, съгласуваха план за примирие в Сирия. Регионалното сътрудничество ще е ключово през 2017 г.
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Догодина Дутерте ще бъде председател на Асоциацията
на страните от Югоизточна Азия (ASEAN), която включва и
друг съюзник на Китай – Камбоджа. Очакванията са споровете за водите на Южнокитайско море да бъдат разглеждани благосклонно за Пекин в дневния ред на организацията
под вещото ръководство на филипинския президент. С други думи, усилията на Барак Обама да изгради санитарен
кордон около Русия и Китай вече се оказват неефективни
и през 2017 г. неговата концепция за външната политика
вероятно окончателно ще се провали.

Въпреки че през 2017 г. влиянието на Русия и Китай в
международните отношения се очаква да продължи да нараства, икономиките им ще продължат досегашния си курс.
Държавата на Владимир Путин ще продължи да черпи сили
от износ на суровини. Очакваното леко покачване на цената на нефта ще се отрази благотворно. Но и в най-смелите
прогнози руският икономически растеж няма да надхвърли
1,7% от БВП.

ТЕМАТА

вместо да си „потърси правата“ от Пекин, Дутерте изригна
с обиди срещу американския президент Барак Обама. При
посещението си в Китай филипинският лидер получи обещания за 24 млрд. долара, с които страната му трябва да
се развие.

маляване на икономическия растеж на Китай. За 2017 г.
според различни очаквания той ще е от порядъка на 6,56,7% от БВП.
Американската частна разузнавателна агенция „Стратфор“ смята, че евтините стоки все по-малко ще са основният двигател за стопанския растеж на Китай. По-голяма
тежест ще падне върху строителството и изграждането на
инфраструктура. Очакванията на „Стратфор“ са 2017 г. да
бъде трудна за Китай – със или без американски икономически мерки срещу Пекин.

ТЕМАТА
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От една страна, трудностите могат да бъдат свързани с
нарастващите нива на дълг в азиатската държава. В усилието си да поддържа ниска и почти нулева безработица,
Пекин е използвал монетарни и фискални стимули, които
са довели външния дълг на страната до 250% от БВП. Само
корпоративният дълг е в размер на 165% от БВП.
От друга страна, ако Тръмп изпълни обещанието си да
наложи 45% мито за стоки от Китай, опитвайки
се да върне високотехнологични производства
в Щатите, това би означавало търговска война.
Китайски медии вече заплашват с ответни мерки
САЩ, ако Вашингтон тръгне на конфронтация.
При подобно развитие, то би засилило нуждата
от стопански реформи, които да отговорят на
променящата се външна среда.
Прогнозите за криза и срив в Китай се правят
от години, но до момента не се сбъдват. През декември Конференцията за икономическата дейност в Пекин, която събра висши политически
лица и икономисти, премина в оптимистичен дух.
На нея бяха обсъждани допълнително увеличаване на индустриалните мощности, отваряне на
икономиката към света и усилия за привличане
на чуждестранни капитали.
Азиатският гигант се развива и военно. Пак
през декември в залива Бохай – между Китай и
Корея, за първи път бойната част, в която участва китайският самолетоносач, проведе учения с
истински снаряди. Китай е твърдо решен да защити интересите си в Южнокитайско море, към
95% от чиято територия има претенции.
По отношение на този спор за морските граници на Китай Тръмп засега запазва неопределеност. От една страна, той извади на показ
антикитайските си убеждения по време на кампанията. От друга страна, Тръмп възнамерява да
номинира за посланик в Пекин губернатора на
Айова Тери Бранстед, който е дългогодишен личен приятел на президента Си Цзинпин. Подобна
номинация е знак за запазване на стратегически-

те и взаимноизгодни отношения между двете страни.

Áëèçêèÿò èçòîê
В икономически план Близкият изток преживява момент
на отмяна на държавни субсидии за по-бедните жители на
арабските държави и съпътстващи социални протести. Очакваното покачване на цените на нефта ще даде малко повече въздух на правителствата. Междувременно в Израел
продължава развитието на високотехнологична икономика
благодарение на многомилиардни инвестиции от западни
гиганти като Intel.
Завършекът на 2016 г. бе позитивен за Иран, и то не
само заради успешно завършената за коалицията на Башар Асад битка в Халеб (Алепо). В Ливан в края на октомври дойде на власт президентът Мишел Аун, който е
близък до проиранската организация „Хизбула“. Иранският
външен министър Мохамад Джавад Зариф беше първият
чуждестранен дипломат, посетил Бейрут след назначаването на Аун.

ът в Сирия изглежда по-постижи

м

Отиващият си президент заложи на
принципа „разделяй и владей“ в Близкия
изток. От една страна, той създаде антииранска ос между Израел и арабските
държави от Персийския залив, която купуваше американско оръжие. От друга
– Обама постигна историческа ядрена
договореност с Иран, която предизвика страхове и несигурност в страните
от антииранската ос. Тръмп се обявява
против това ядрено споразумение и обещава да го преразгледа. Новият американски президент имаше и антисаудитски
изказвания по време на своята кампания. След
избирането си той бе приветстван като „много
добър приятел“ на Израел от израелския премиер Бенямин Нетаняху. В същото време египетският президент Абдел Фатах Сиси и турският
президент Реджеп Ердоган имат желание да
развиват отношенията с администрацията на
Тръмп.
Сиси в момента е от руско-иранския лагер
по отношение на сирийската война. Ердоган
пък още от пролетта на 2016 г. инициира сближаване с Техеран. В края на 2016 г. в Москва
турският външен министър Мевлет Чавушоглу
обсъди заедно с руския си колега Сергей Лавров и с иранския първи дипломат Зариф мира в
Сирия. Последният изглежда по-постижим сега
– не само заради края на битката в Халеб, но и
заради благосклонното нареждане на външните
сили.
Може би именно регионалното сътрудничество
ще е ключът към бъдещето през 2017 г. Краят на
2016 г. ознаменува провала на стратегията на Барак Обама – и в Сирия, и спрямо Русия и Китай.
Ако денят се познава по сутринта, то през новата година Евразия ще направи нови стъпки към
своята по-тясна интеграция и еманципация.
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На практика договорката на ОПЕК е саудитска отстъпка
спрямо Ислямската република. Затова е интересно дали
през 2017 г. няма да се окаже, че идването на власт на Тръмп в Белия дом
няма да има като следствие размразяване в отношенията между Техеран
и Рияд. По-лоши от тези по време на
администрацията на Обама те едва ли
биха могли да бъдат.

Ôîòî Wikipedia

След края на битката за Алеп
о, мир

дународните санкции. В добавка, влиятелният саудитски
принц Турки ал-Файсал вече призова ядреното споразумение на петте страни членки на ООН и Германия с Иран да
не бъде отменяно.

ТЕМАТА

2017 г. вероятно ще е благосклонна за иранците и заради поне още едно събитие от края на 2016 г. – сключеното
споразумение на ОПЕК за ограничаване предлагането на
нефт, което ще повиши цените на петрола. Споразумението дава на Иран привилегията да повиши количеството
черно злато, което продава, до нивата, които е имал преди
влизането в сила на най-тежката част от меж-

Áúëãàðèÿ
ïîä çíàêà íà
ôðàãìåíòàöèÿòà
àâòîð: Åâåëèíà Ñëàâêîâà, ñîöèîëîã, Èçñëåäîâàòåëñêè öåíòúð “Òðåíä”
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зминалата 2016 г. беше белязана с осезаема динамика
на политическите процеси.
Зародилата се след оставката на кабинета „Борисов
2“ политическа криза продължава да
бележи българския политически ред.
Трудно можем на този етап да отчетем ясни знаци за стабилизация. След
върнатите мандати от страна на ГЕРБ
и БСП, след неуспешния опит реформаторите да съставят кабинет в рамките на 43-ото Народно събрание, сме
пред прага на трето служебно правителство и поредни предсрочни избори.
Динамиката на разместване на политическата обстановка ще остане все
толкова интензивна и през 2017 г.
Освен предстоящите избори, в края
на месец януари встъпва в длъжност
и новоизбраният президент Румен
Радев, който по време на предизборната кампания демонстрира различна
линия на поведение спрямо прокламираните тези от страна на президента Росен Плевнелиев, което само по
себе си също е акт на промяна.
Не трябва да се пренебрегва и
международната обстановка и множеството събития, които промениха значително политическия пейзаж – Брекзит, избирането на Доналд Тръмп,
бежанската криза и терористичните
актове, множеството проблеми пред
ЕС, събитията в Близкия изток, събитията в Турция, засилващата се роля
на Русия и т.н. Всички тези събития
оказаха косвено и пряко, и ще оказват
и в бъдеще влияние върху случващото се в България.
Но ако се съсредоточим върху
предстоящите парламентарни избори и възможните сценарии, които
могат да се разиграят, то е важно да
отбележим няколко важни акцента.
Резултатите от президентските избори, освен генератор на оставката на
правителството на „Борисов 2“, стана-

ха изразител на ясен протестен вот в
обществото, засилване на електоралния потенциал на патриотичните формации, възможност за стабилизация
на столетницата, засилване на антисистемни играчи. Твърде прибързано
след загубата на ГЕРБ се заговори и
за края на партията. Тази загуба поскоро ще има оздравителен характер
за ГЕРБ, възможно е да доведе до поява на нови лица и до консервативен
завой.
Разбира се, необходимо е ясно да
бъдат разграничени получените резултати от президентския вот от тези
на предстоящите парламентарни избори, най-малкото защото говорим
за различни по характер избори. Но
президентските избори дадоха ясни
сигнали, които политическите партии
трябва да разчетат.

на мажоритарния елемент от 2009 г.,
когато имахме възможността да избираме 31 мажоритарно избрани депутати. Това е възможен акт за леко
успокоение след нажежените страсти
от получените резултати.

Èçáèðàòåëíà ñèñòåìà

Áúäåùè êîíôèãóðàöèè

Една от темите, която ще продължи
своя възход, е темата с резултатите от
референдума. Промяната в изборното
законодателство, съобразено с резултатите, и каква ще е тя в оставащия
живот на това Народно събрание, е
въпрос, който все още няма своя отговор.
За съжаление, изборното законодателство в България е подложено
на непрекъснати промени, което само
по себе си създава усещането за нечестност на изборния процес. От друга страна, референдумът, иницииран
от Слави Трифонов и екипа му, беше
опакован и продаден на избирателите
като панацея на всички проблеми в
страната, без ясно да бъде обяснено,
че всъщност мажоритарната система
не разрушава, а укрепва статуквото на
големите политически партии.
Поради подадената оставка и оставащото малко време на това Народно
събрание, очакванията ми са за леки
корекции в изборното законодателство, което може да бъде и връщането

Едни от големите въпроси, които
стоят пред предстоящите парламентарни избори, са: какъв ще бъде съставът на следващото Народно събрание и ще има ли стабилно мнозинство,
което да състави кабинет и да управлява.
От днешна гледна точка в следващото Народно събрание ще се
образуват два основни политически
блока - от една страна, ГЕРБ и Обединените патриоти, а от друга страна,
ДПС и БСП. В електорално отношение блокът на ГЕРБ и Обединените
патриоти има по-голяма електорална
тежест, отколкото този на БСП и ДПС.
Трябва да имаме предвид, че ситуацията, особено с бежанската криза,
наля много в мелницата на патриотите. Нека припомним, че през 2011 г.
Красимир Каракачанов имаше около
30 хил. гласа, а на тези избори резултатите на патриотите стигнаха над половин милион гласа. От друга страна,
социологическите изследвания към
този момент показват запазване на
първата позиция на ГЕРБ, независимо

Трудно в следващото Народно
събрание ще намери място Реформаторският блок, особено след излизането на ДСБ от тази конфигурация.
Реформаторският блок има шанс с
намирането на нови коалиционни
партньори. Един от възможните варианти е коалиция с Български демократичен център, който също трудно
би намерил място самостоятелно в
следващия парламент. Друг сценарий
пред реформаторите е самостоятелно
явяване на изборите на всяка една от
политическите партии в опит за получаване на субсидия.
Трудно ще намерят място и АБВ,
които получиха и слаби резултати на
президентските избори. Възможен вариант пред АБВ е след излизането от
партията на Георги Първанов, Румен
Петков и Ивайло Калфин, пътят към
БСП да не е толкова трънлив, с възможност да се реализира коалицията,
която не видяхме за президентските
избори.
Трябва да имаме предвид, че задължителното гласуване, което даде
своя резултат на президентските избори, както и образувалата се протестна

вълна, може да повиши избирателната активност и на парламентарните
избори, което ще направи още потрудно влизането на малките партии в
следващото Народно събрание.

Íîâè ïîëèòè÷åñêè
ñóáåêòè

Както на всички парламентарни
избори, един от големите въпроси е
свързан с политическите амбиции на
новите политически партии. Дадена е
заявка, подплатена с добър резултат
на президентските избори, от страна
на Веселин Марешки. Чисто цивилизационно, партията на Марешки е поблизо до блока на ГЕРБ и Обединените патриоти, което само по себе си,
ако няма някакви значителни промени
на политическата сцена, може да играе балансьор в следващото Народно събрание. Голяма изненада, която
да доведе до промяна в начертаната
конфигурация, би било раждането
на политическа партия от страна на
Слави Трифонов. Към този момент
няма индикации за такъв политически субект, но негово евентуално
раждане би променило ситуацията и
конфигурацията в следващото Народно събрание. Възможност е при
евентуални промени в изборното законодателство, което да въведе някакъв мажоритарен елемент, Трифонов
и екипът му да издигат личности, с
които да участват в изборите, което

осезаемо би намалило тежестта им,
за разлика от явяването на избори с
политическа партия.
Заявка за следващото Народно
събрание има и от страна на новия
политически проект на Христо Иванов, който даде заявка за коалиране
с ДСБ на Радан Кънев и други малки
политически субекти. На този етап е
трудно да се прогнозира електоралният потенциал, но при определени условия и много сериозна мобилизация
на иначе претенциозния електорат, е
възможно тази коалиция да намери
мястото с малка парламентарна група след предсрочните избори. Но и
тук въпросителните са много повече
от отговорите. Тепърва социологията
ще измерва потенциала на новите политически партии и ще отчита в хода
на предизборната кампания тяхната
електорална потентност.
Ясно е и че и следващото Народно
събрание ще бъде белязано от нюансите на различни политически партии.
Очакванията ми са за фрагментиран
парламент с пет или повече политически партии. И още едно е сигурно – и
в следващото Народно събрание ще
имаме коалиция, която ще състави кабинет. Остава да наблюдаваме и анализираме предизборната кампания
и позиционирането на всеки един от
политическите субекти.

ТЕМАТА

от загубата на президентските избори.
Напълно възможно е да очакваме коалиция между ГЕРБ и Обединените
патриоти.
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нуари, 2018 година. Ако погледнем назад към изминалата
2017 година, можем да кажем,
че това бе една спокойна година. Какво се случи през нея?

Мнозина определиха като най-важно събитие края на военните действия в Сирия. Силите, обединени около
Башар Асад, подкрепени от руската
армия, успяха да се наложат. САЩ отстъпиха, както бе обещал президентът
Тръмп, което може би се оказа ключово
за решаване на „сирийския проблем“.
Разбира се, че остава спорно доколко
устойчив ще бъде този мир.
Отношенията между Русия и САЩ
видимо прехвърлиха точката на замръзване след проведената среща на
най-високо равнище в средата на годината. По всяка вероятност между
Путин и Тръмп е възникнало политическо доверие, което предвещава спокойствие през следващите две-три години.
Общите действия за унищожаване на
Ислямска държава видимо сближиха
двете мегасили. Успокояването на политическото напрежение доведе до
относително приемлив икономически
ръст на глобалната икономика, която
успя да нарасне с 3.5% през 2017 година, въпреки че Федералният резерв на

САЩ увеличи три пъти основната лихва
през годината с по 0.25%.
Европа не успя да се възползва от
поскъпването на еврото до нивото от 0.9
евро за долар през август и реализира изключително вял растеж от само 1.7%. За
пореден път в центъра на събитията на
европейската сцена бяха южноевропейските държави. Въпреки че не бе прието
предложението на Германия за ново орязване на гръцкия дълг, все повече държави членки на еврозоната осъзнават, че
това е единственият начин Гърция да остане в рамките на паричния съюз.
Италианското правителство придоби 90% от най-старата банка на континета Монте деи Паски ди Сиена. За
мнозина анализатори тази операция
доказа, че европейската директива
за преструктуриране на финансовите институции не работи. Последното
рефлектира върху обезценка на акциите на европейските банки средно
с около 5%.
През цялата година цените на петрола се движиха в границите на 45-60
долара за барел. Може да се каже, че
това бе една спокойна година за петрола, въпреки че Иран и Либия положиха неимоверни усилия да възстановят

?
производствените си квоти до предкризисните нива.

на икономическия растеж в Европа с
ръст от 2%.

Златото не успя да задържи нивото от 1200 долара за тройунция
след рязкото поскъпване от покриване на късите позици през април. В
дългосрочен план обаче то изглежда
атрактивно за покупки.

Фондовите пазари направиха
дългоочакваната корекция. Това не
бе добра година за притежателите
на акции, но да не забравяме, че последните 9 години бяха изключително благоприятни за тях. Основните
американски индекси Dow Jones и
S&P приключиха годината на нива
съответно от 16 800 и 1800 пункта.
В Европа немският DAX приключи
годината на ниво от 9600 пункта.
Не трябва да забравяме, че възходящата тенденция през тези почти
десет години бе изцяло базирана на
разхлабената парична политика от
страна на големите централни банки. Растящите доходности на пазара
на облигации за първи път дадоха
алтернатива на инвеститорите. От
тази гледна точка очакванията за
2018 година са тази тенденция да се
запази.

Най-динамично се разви ситуацията на дълговия пазар. След последното покачване на основната
лихва в САЩ през месец октомври
доходността на 10-годишните американски ценни книжа достигна нивото от 3.5% на годишна база. Това
„смачка“ и цените на европейските
държавни облигации. За мнозина
от търговците на дългови инструменти решението на Европейската
централна банка да намали до 30
млрд. евро месечното изкупуване на
държавни и корпоративни облигации
бе изненада. За други обаче това
решение е сигнал, че най-късно до
средата на 2018 година ЕЦБ ще преустанови напълно активността си
на вторичния дългов пазар. Видимо
е, че слабото евро изигра силно инфлационен натиск през 2017 година.
Трябва да отбележим обаче, че от
слабото евро най-вече се възползва
германската икономика, която за поредна година бе основният двигател

Китайската икономика даде поредните доказателства за „твърдо
приземяване“. Икономическият ръст
от 6.6% на годишна база, който реализира, е твърде недостатъчен
за обслужване на колосалната й
задлъжнялост. Правителството за
пореден път втвърди правилата за
капиталов контрол. Вследствие на

това затягане пропадна и сделката
по придобиване от китайски инвеститори на популярния футболен клуб
„Милан“. Общата задлъжнялост на
Китай, която включва държавния,
корпоративния дълг и дълга на домакинствата, достигна рекордните
270% спрямо брутния продукт на
страната. Може да се каже, че през
2018 година ситуацията с китайската
икономика ще предопредели това,
което ще се случи в глобален план.
Икономическата криза в Бразилия продължи да се задълбочава.
През изминалата 2017 година тя
контрактира с 2%, което провокира
анализаторите да изкажат притеснение за бъдещето й. Ако през 2018
година стартират така необходимите
реформи, прогнозите са, че светлина в тунела ще се види чак през
2020 година.
Горното е опит от моя страна
за прогноза на основните събития през 2017 година, поднесена
по различен начин – такава, каквато бихме искали да видим годината, когато дойде време да я
изпратим. Да припомня, че икономическите прогнози се сбъдват
на не повече от 40-50%. Да си пожелаем една наистина спокойна
2017 година!
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сещането, че живеем на подвижни пясъци, се засили в последните два месеца на 2016-а. Затова и
бизнесът е твърде сдържан в прогнозите си. Доста
по-сдържан от обичайното в края на годината, когато предвижданията за онова, което предстои, се
превръщат в своеобразни благопожелания.

У

Â ãîäèíàòà íà Ïåòåëà
Без съмнение очертаващите се политически турбуленции силно ще влияят върху икономиката у нас и по света.
Ето защо опасенията са за забавяне на растежа, започнал
през 2016 г. Промените забързват своя ход, но в каква точно посока ще вървят, може само да гадаем.
Наблюдатели коментират, че много бизнес лидери не са
подготвени за изненадващите промени и до голяма степен
това се дължи на скоростта, с която събитията връхлитат, и
на необичайните обрати, които настъпват. Астролози предупреждават, че в годината на Огнения петел не ни чака
леност и спокойствие, а по-скоро усърдие и радикални промени: Следващата година ще бъде трудна и възхитителна,
ярка и неочаквана и може да се окаже именно тази точка,
от която колелото тръгва в нова посока.

Âÿòúðúò íà ïðîìÿíàòà
2016-а даде основания да очакваме засилена поява на
„черни лебеди“, ако ползваме сполучливата метафора на
Насим Талеб. Ще припомним, че според него развитието
на света е последователност от неочаквани и малко вероятни събития, които имат много силни и скъпоструващи последици за отделните хора или общества. След като тези
събития се реализират, хората създават теории за тяхната
поява и твърдят, че може да бъдат предвидени. Всъщност
най-трудното е да се правят прогнози и да се предвидят
наистина изненадващи събития. А когато предвижданията
не се оправдаят, обикновено се измъкваме с остроумието
на Уди Алън, че ако едно предсказание се сбъдне, това е
или чудо, или резултат от заговор.
Промяната често не се влияе от нашите желания и
очаквания. Изненадва и песимисти, и оптимисти. Все
по-голямата динамика, на която ставаме свидетели, подсказва, че трябва да променим мисленето си. Не бива да
забравяме и притчата за двата вълка, единият от които
е зъл, а другият - добър. Ще победи онзи, който ние ще
нахраним. И то във всеки аспект на човешкия живот и на
обществената активност.

Î×ÅÐÒÀÂÀÙÈÒÅ ÑÅ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈ
ÒÓÐÁÓËÅÍÖÈÈ ÑÈËÍÎ ÙÅ ÂËÈßßÒ ÂÚÐÕÓ
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ ÏÎ ÑÂÅÒÀ È Ó ÍÀÑ

Õðèñòî Õðèñòîâ:
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íà îïðåäåëåíè
èíäóñòðèè

Политическата криза в страната ще ни
вкара поне още половин година в неизвестността и през това време ще се носим
по течението. Не изключвам да се стигне
до блокиране на европейски програми.
Растежът през 2017-а вероятно ще е послаб от 2016 г. За нашата компания очаквам около 35-40% растеж, но твърде малка
част от него се реализира на територията
на българската икономика. Ние транспортираме стоки между големите икономики в
Европа.

Световната икономика според мен ще
се развива в позитивна посока, като отрезвяващ фактор са BREXIT и изборът на
Доналд Тръмп за президент. Върви се в посока санкциите спрямо Русия да отпаднат
или поне да намалеят. Европейските икономики понесоха много негативи от това.
Вярвам, че като президент Доналд Тръмп
ще води по-прагматична политика. Референдумът заставя британците здраво да се
хванат за работа и да стабилизират своята
икономика. Европейските политици трябва
правилно да разчетат този жълт картон,
който Великобритания им даде. За жалост
позитивните политически промени обикновено стават след негативни като BREXIT.
Допускам, че Турция ще стане президентска република и икономиката й отново ще
тръгне нагоре.
Надявам се трезвият разум и предприемчивостта да са движеща сила през тази
година.

Христо Христов, създател
и изпълнителен директор на
компанията за международен
транспорт и спедиция
„Дискордиа“
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Важно е фирмите от сектор „Транспорт и
логистика“ да успеем да създадем автомобилна камара, за да може да оказваме влияние върху важните за бизнеса решения.
В началото на 2017-а очакваме филм за
„Дискордиа“, който бе реализиран с участието на Роджър Алм, президент на Volvo
Trucks за Европа. Целта му е да покаже
на западния свят, че условията на труд и
възнаграждение на шофьорите в Източна
Европа са достигнали тези на колегите им
от Запад.

ПРОГНОЗИ

В

ътрешното потребление се засилва и дава ръст на икономиката. Негативното явление е, че
растежът на заплатите изпреварва нарастването на производителността, което прави фирмите неконкурентоспособни и това се отразява особено
на износителите и фирмите за международен транспорт. Затова трябва да се пристъпи към привличане на кадри от трети страни, но е нужно процедурите да са по-бързи.
Отнемало ми е девет месеца, за да назначим шофьор от Украйна. В Полша например в средните училища имат паралелки,
от които излизат подготвени професионални шофьори категория „C“. И в България
това може да се направи, но политиците
имат друг дневен ред. Възнаграждението
на шофьорите от българските транспортни
компании изпреварва нивото на заплащане
в страните от източната периферия на ЕС и
Турция. В скоро време ръстът на заплатите
ще ни принуди да търсим предислоциране
в страни от ЕС, в които системата е по-либерална – в Полша и Словакия, както и в
държави извън ЕС.

ÑÂÅÒÎÂÍÀÒÀ
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÙÅ ÑÅ ÐÀÇÂÈÂÀ
Â ÏÎÇÈÒÈÂÍÀ
ÏÎÑÎÊÀ, BREXIT
È ÈÇÁÎÐÚÒ
ÍÀ ÄÎÍÀËÄ
ÒÐÚÌÏ ÇÀ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈÌÀÒ
ÎÒÐÅÇÂßÂÀÙ
ÅÔÅÊÒ

Âèîëèíà Ìàðèíîâà:
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азвитието на европейските икономики, както и на свързаната
с тях българска икономика, е
белязано в последните няколко години от сериозни външни
рискове. BREXIT, украинската криза и
руските санкции, бежанските потоци в
Европа, терористичните актове, ескалацията на конфликта в Сирия и конфликтните точки между Турция и Русия се
отразяват неминуемо на бизнес климата, макар че не само те формират облика на икономическите явления. През
декември Федералният резерв взе решение да вдигне лихвеното ниво с 0,25
процентни пункта, а според някои анализатори можем да очакваме още едно
повишаване около края на първото тримесечие.
Фактор за икономическия растеж са
реформирането на административните
разходи, овластяването на гражданите
чрез предоставяне на качествени публични услуги, провеждането на дългосрочни реформи в сфери като сигурност,
здравеопазване, социално осигуряване.
Един от основните измерители на
икономическата активност е брутният
вътрешен продукт. През 2015 г. БВП на
човек от населението, измерен в стандарти на покупателната способност, е
в границите от 53% за България – отбелязан е ръст с около 5%, при 137% за
Люксембург спрямо усреднена величина за страните от ЕС. Съдейки по тези
данни, потенциалът на икономическото
развитие е именно в повишаване на материалното благосъстояние на домакинствата.
Турбулентността на средата неминуемо ще въздейства върху икономическия тренд в Европа и у нас. Оптимист
съм, че ще доминират явления като
дигитализация, използване на алтернативни източници на енергия, хуманизи-

ране на труда и повишаване на неговата
ефективност.
Състоянието на европейския банков
сектор се определя в последно време
от отрицателните лихви и свръхликвидността. Тези фактори в еврозоната ще
продължават да влияят върху лихвените нива в България - по депозити и кредити. Ключово събитие за 2016 г. беше
прегледът на финансовите активи и
стрес тестовете, които показаха доброто и адекватно състояние на банковата
ни система.

Виолина Маринова,
председател на УС и главен
изпълнителен директор на
Банка ДСК

По отношение на капиталовата позиция, която е и най-важният резултат от
извършената оценка, банките показаха
стабилни резултати, което е предпоставка да продължат провеждането на
разумна и последователна политика в
партньорство и подкрепа на своите клиенти. Високото потребителско доверие в
банките в България е стимул и отговорност за взаимоотношенията ни с различни клиентски сегменти.
Надявам се това състояние на системата да повлияе положително върху
потреблението и инвестициите в дългосрочен план.
За развитието на банките от ключово значение е обогатяването на
дигиталното преживяване на техните
клиенти. Дигиталната трансформация
е комплексна и нелека стратегическа
цел, свързана с избор на оперативен
и бизнес модел, по който тя да се осъществява, с много инвестиции, но и със
съобразяване със сложната регулаторна рамка.

ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ
ÍÀ ÁÀÍÊÈÒÅ
ÎÒ ÊËÞ×ÎÂÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ Å
ÎÁÎÃÀÒßÂÀÍÅÒÎ
ÍÀ ÄÈÃÈÒÀËÍÎÒÎ
ÏÐÅÆÈÂßÂÀÍÅ ÍÀ
ÒÅÕÍÈÒÅ ÊËÈÅÍÒÈ
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Какво се случва с митичното електронно правителство? Ето малко цифри:
за последните 16 години 227 държавни
учреждения и компании са сключили
6438 договора за доставка на IТ хардуер, софтуер и услуги на стойност 1,853
млрд. лв. с 985 IТ компании изпълнители… Не всички пари са за електронно управление. А повечето. Ето го и резултат:
18% (2015) от българите са имали вземане/даване с държавната администрация,
82 % - не. В ЕС-28 сме на почетното 27-о
място.
Електронното управление в България

Мобилност, облачни решения, интернет като среда за маркетинг, онлайн
продажби, разплащания, социални
мрежи, ERP, CRM, BI. От тях зависи
конкурентоспособността. Когато правите бизнес план за 2017-а, не забравяйте – инвестицията в дигитализация на
бизнеса ви вече става една от определящите. И не са важни само парите – а
къде, какво и как.

Людмил Стойчев, управляващ
партньор в CBN - Панов,
Стойчев & Ко
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е фундаментален провал. Работят няколко регистри и всичко, което събира НАП.
Поредното унизително доказателство един екзистенциален призрачен въпрос
„Да бъде или да не бъде пръстовият отпечатък в болниците“ броди из медии,
съдилища и смущава съня на пациенти
и CEO-та в здравеопазването през цялата 2016 г. Това е унищожителен пример за несъстоялата се информационна
система в здравеопазването в страната,
стартирала през 1999 г. с поръчка за 35
млн. долара и завършила с фалит на кипърска офшорка и безславно отписване
от NASDAQ. Близо 3,3 млрд. лева стигна
бизнесът в страната с медицински услуги през 2015-а, с 1,1 млрд. лева повече в
сравнение преди 4 години. Има ли далавера и корупция, вие ще кажете. А какво ще става със здравеопазването през
2017-а, само бъдещето може да покаже.
За електронното гласуване - не знаете
с какво се захващаме. По-добре да не
отваряме кутията на Пандора с надпис
„cybersecurity“. За разяснения може да се
обърнем и към WikiLeaks.

ПРОГНОЗИ
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нашата малка балканска държава (11-а по площ и 17-а по
БВП в ЕС-28) с недоизстрадан
преход, членовете на 36 % от
домакинствата (2016 г.) нямат
достъп до интернет. Но има над 45 софтуерни академии, някои от които чисто
пазарно използват вълната от младежки
устрем към високоплатени IT работни
места, за да монетаризират един добър
бизнес модел. Вероятно същите онези
младежи, 40 % от които се оказват функционално неграмотни (PISA 2015) и по
математика, и по анализ на текст. След
27 години демокрация. Ами след 37?! Но
знаете ли, че в България има над 700 ICТ
компании с поне милион лева приход, повече от половината от които са в жестока
конкуренция на международни пазари и
работят по проекти за правителства от
Г-20, или компании от Fortune Top100?
В България работят успешно ICT R&D и
бек офиси на мултинационални корпорации от над 20 държави. По-голямата част
от тях се управляват от наистина умни
българи.

ÊÎÃÀÒÎ ÏÐÀÂÈÒÅ
ÁÈÇÍÅÑ ÏËÀÍ
ÇÀ 2017-À, ÍÅ
ÇÀÁÐÀÂßÉÒÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈßÒÀ Â
ÄÈÃÈÒÀËÈÇÀÖÈß
ÍÀ ÁÈÇÍÅÑÀ ÂÅ×Å
Å ÎÏÐÅÄÅËßÙÀ

Ïðîô. ä-ð Èâàí Òîäîðîâ:

Ïîëèòè÷åñêàòà
ñòàáèëíîñò å
çàëîã çà ðàñòåæà
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рез първото деветмесечие
на 2016 г. България е втора
по растеж в ЕС. Това може
би е най-доброто ни класиране до този момент и то
е нормален резултат при нормално
управление. България е най-изостаналата държава в ЕС и темповете ни
на развитие е логично да са най-високите. Този растеж е голям успех за
България - поради огромната емиграция на над 2 млн. човека за 25 години
и поради фрапиращия демографски
колапс. Сред емигрантите има твърде висок процент много добре образовани млади хора. Когато по демографски данни за последните години
само островите Кук са по-зле от нас и
когато смъртността е по-висока само
в Лесото, няма как да се очакват икономически чудеса. Естествено е образованите млади хора да търсят подобри условия за развитие, но добри
условия за работа се предлагат вече и
в България. При това положение съм
оптимист за икономическото бъдеще

ÏÐÅÇ 2017-À Å
ÍÎÐÌÀËÍÎ
ÄÀ ÑÌÅ ÏÚÐÂÈ
ÏÎ ÐÚÑÒ Â
ÅÂÐÎÑÚÞÇÀ È
ÒÎÂÀ ÒÐßÁÂÀ
ÄÀ Å ÖÅËÒÀ

Проф. д-р Иван Тодоров,
управляващ партньор
на адвокатско
дружество „Георгиев,
Тодоров и Ко“

на страната, стига заради мераците
на политиците да нямаме служебни
правителства на всеки 2 години. Политическата стабилност е основа и за
български, и за чуждестранни инвестиции. Всяка ненавременна смяна на
правителство прекъсва започнатите
проекти и начинания, което означава
спад в икономиката. Администрацията спира да работи, на новите хора
им трябват поне 2-3 месеца, за да на-

влязат. Икономиката няма как да не
загуби.
В началото на прехода Румъния
беше след нас, но чрез по-добра
борба с корупцията привлече повече
инвестиции и ни изпревари. Вижте
колко бързо напреднаха развиващите се икономики в Азия – правопропорционално на външните инвестиции, а след това и на собствените

инвестиции.
Една от причините да няма достатъчно чуждестранни инвеститори в България
е, че те не могат да разчитат на честна
администрация и справедлив съд. Сега
инвестиции се правят в такива икономически зони, които поемат ангажимент за
защита на инвеститорите и уреждане на
всичките им проблеми. А всъщност това
трябва да се прави и от държавата.

Ðóìÿíà Òðåí÷åâà:

Âñå ïîâå÷å óñëóãè
ùå ñà áàçèðàíè íà
èçêóñòâåí èíòåëåêò

Т

енденциите в технологиите в глобален мащаб са ясни: все
повече нови AI услуги (услуги, базирани на изкуствен интелект) и все повече machine-to-machine learning (услуги
за разпознаване на глас, текст, изображения). Това, което
ще преобърне икономическата и социалната среда, е как
и доколко тези технологии ще се използват и развиват в локалните
технологични екосистеми. Това ще рече, на първо място, да се скъси пътят на технологиите до пазара. „Времето“ днес е най-ценният
технологичен ресурс, но и най-дефицитният.
SAP си поставя за цел да бъде в центъра на екосистемата за
технологични иновации както в глобален, така и в регионален и
местен мащаб. Ние носим с нас и бизнес знанието, натрупано за
всяка една индустрия от нашите над 335 000 клиенти по целия свят
през последните 40-ина години. Това ни прави естествен център на
създаващите се предприемачески общества за стартиращ бизнес.
Ние даваме достъп до ново поколение технологични платформи и
на нашите клиенти, за които сме стратегически бизнес партньор.
Все повече приложения ще се пишат върху нашата платформа
HCP (HANA Cloud Platform) и те все по-бързо ще бъдат достъпни
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Румяна Тренчева, регионален изпълнителен директор на SAP за
Югоизточна Европа
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Крайно време е служителите в администрацията и хората на възлови места
да минават през полиграф. Това е практика за много длъжности в немалко държави по света – не само за службите по
сигурността, но и за данъчни, митничари,
тези, които дават лицензи, и др. Съдиите
трябва да се повишават в зависимост от
процента на потвърдени техни решения
и присъди. Така се премахват връзките
при повишаването им и зависимостта им
и то трябва незабавно да бъде отразено
в Закона за съдебната власт. Подобно
решение трябва да има и по отношение
на останалите магистрати.

32
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и ползвани от нашите клиенти в
България, в региона и глобално.
Ще продължим да инвестираме
средства и усилия в изграждане
на съвместни инициативи и центрове за коиновации и коопериране на всички пазари.

ги. Но днес има един нов процес
и той е свързан с изграждането
на изцяло нови бизнес модели,
които в комбинация с новите технологии водят до пълното преформулиране на цели отрасли от
икономиките в глобален мащаб.

Вече сме част от една нова
технологична реалност, която
постепенно променя из основи и
социалния, и политическия ни живот. Технологиите и възможността
един цял свят да бъде събран зад
екрана на мобилния ни телефон
налагат нови модели на общуване, но и нови очаквания към живота ни тук и сега. За добро или
лошо, технологиите са в основата на голяма част от случващите се промени. Автоматизацията
на процесите отдавна прекроява
ефективността на компаниите и
прави едни по-успешни от дру-

За нас има само една перспектива – да намерим формулата как да бъдем част от тази
икономика на знанието и как да
капитализираме промените като
инструмент за едно изцяло ново
развитие на икономиката ни. Органичен растеж, воден от повишена консумация, не е растежът,
който ще ни диференцира регионално. Нужни са качествени и
последователни инвестиции в
образованието като инструмент
за устойчивото развитие. И ние
вече активно работим в тази посока.

ÂÅ×Å ÑÌÅ ×ÀÑÒ
ÎÒ ÅÄÍÀ ÍÎÂÀ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀ
ÐÅÀËÍÎÑÒ, ÊÎßÒÎ
ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ
ÏÐÎÌÅÍß ÈÇ ÎÑÍÎÂÈ
È ÑÎÖÈÀËÍÈß, È
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈß ÍÈ
ÆÈÂÎÒ

Ñâåòîñëàâ Ãëîñîâ:

Åâðîïðîåêòèòå
ùå ñà äâèãàòåë â
ñòðîèòåëñòâîòî
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Липсата на кадри е най-сериозният проблем, който е актуален вече и за строителния бранш. Хората ще дойдат да работят
в България, когато им създадем по-добри
условия на труд и по-добро заплащане.
Над 80% от строителния бизнес работи
по обществени поръчки и затова е ва-

Не мога да гадая какво ще става в световната икономика, но съм оптимист, че
нещата ще вървят по-добре. Дали тази
година ще е по-добра от предходната, ще
зависи до голяма степен от политиците – у
нас и по света.

Инж. Светослав Глосов,
председател на Камарата на
строителите в България
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Заложеният ръст е 3,2%, той е достижим. Но като цяло растежът на българската икономика ще зависи от това да бъде
поставено стабилно правителство, което
да се ползва с подкрепата на парламента
и на основните политически сили, така че
то да работи успешно. Това, което би раздвижило нашия сектор, са европейските
проекти, в които има строителна дейност.
Външните инвестиции се привличат със
стабилност и предсказуемост. Запазването
на плоския данък също е фактор за запазване на добрия инвестиционен климат в
България.

жно държавата да се откаже от критерия
най-ниски цени. Именно това досега принуждаваше фирмите да се състезават с
най-ниски цени. А това водеше до ниски
работни заплати и сив сектор. Ако възнагражденията за труд станат нормални за
българския стандарт на живот, хората ще
започнат да се завръщат. Основна задача
на Камарата на строителите в България е
да сме бързи и ефективни в изпълнението
на европейските проекти, тъй като от максимално доброто усвояване на евросредствата зависи и ръстът на икономиката, и
също и развитието на нашия сектор. Делът
на частните инвестиции също трябва да
нарасне, но това зависи и от сигналите за
състоянието на бизнес средата в България. Време е публично-частното партньорство да се развие.

ПРОГНОЗИ

астеж на икономиката очаквам
едва през втората половина на
2017-а, ако служебното и бъдещото правителство не изпускат
от фокуса на вниманието си европейските програми. Изпълнението на
европроекти ще дава ангажираност на
строителния сектор. Жилищното строителство бележи макар и малък ръст през
последните две години и то ще продължи
да се развива и през тази година. Ако има
частни инвеститори в бизнес сгради, търговски площи и предприятия, ние сме насреща да изпълним поръчките. Засега интересът е слаб. Сред добрите изключения
са Свободната икономическа зона „Тракия“
в Пловдив и някои по-малки проекти.

ÇÀÏÀÇÂÀÍÅÒÎ
ÍÀ ÏËÎÑÊÈß
ÄÀÍÚÊ Å ÔÀÊÒÎÐ
ÇÀ ÄÎÁÐÈß
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÅÍ
ÊËÈÌÀÒ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

Äàí÷î Äàí÷åâ:

Çàñòðàõîâàíåòî
îñòàâà çàïëåòåíî
â áþðîêðàöèÿ
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зключително интересна се очертава
да е 2017 г. Ще има яснота как са
приключили проверките на качеството на активите във всички застрахователни компании. Годината ще
е базирана на мерки, които ще трябва да се
вземат за увеличаване на резерви и на капитал, както и за евентуално преструктуриране.
Надявам се да няма фалити, но ще има съобразяване със записване на големи рискове,
с презастраховане и осигуряване на капацитет. Още през 2016 г. започна балансиране и
преструктуриране на презастрахователните
програми и на портфейлите. Това може би не
се забелязва отвън, но отвътре в компаниите
вече има голяма разлика.
Моята прогноза е застрахователният бизнес да се фокусира повече върху това, отколкото върху своя растеж. Европа се оплете в
голяма бюрокрация вследствие на новата
регулаторна рамка „Платежоспособност II“ и
разпоредбите прераснаха в огромна бумащина, особено по отношение на големите групи.
Това налага все повече хора да бъдат ангажирани с обслужването на този процес. Не съм
голям оптимист, че всичко това ще доведе до
основната цел - оздравяване на капитала на
компаниите. Бюрокрацията в момента надделява спрямо прагматичността и растежът
в сектора ще бъде потиснат. Това е цената.
Изискванията към застрахователите са много
високи. Щом големите групи са консервативни и не искат да записват големи рискове, не
зная какво остава за малките солови играчи.
Ще има втвърдяване и на презастрахователните условия.
Ако някои български застрахователи имат
затруднения, те ще трябва да се справят поединично в тази сложна среда. Чуждестранното участие зависи от това дали ще има интерес да се правят инвестиции на нашия малък
пазар. Големите групи не са много щастливи
от своето пребиваване тук от 10-15 години
насам.
До ноември 2016 г. моята прогноза за
икономическото развитие на България беше
много оптимистична, но вече не е заради
неясната политическа обстановка. Страната
е със страхотни темпове на ръст, но исторически погледнато, когато държавата е била
в политическа криза, икономическите резултати не са били добри. Всичко зависи колко
бързо ще излезем от негативната спирала на

политическата криза.
Икономическото развитие на Евросъюза
зависи от няколко избора, които тепърва
предстоят. Годината ще е много предизвикателна за нестабилна Европа. Оптимист съм
относно сближаването на позициите между
Изтока и Запада и вярвам, че ще се намерят
икономически решения, които позволяват да
се работи единно. Надявам се на затопляне
на политическите отношения, което ще се отрази и на икономическите връзки. За Европа
съм песимист и реалист, но съм по-скоро оптимист за развитието на света.

Данчо Данчев е главен
изпълнителен директор
и председател на УС на
"Дженерали Застраховане" АД

ÄÎ ÍÎÅÌÂÐÈ 2016 Ã. ÌÎßÒÀ ÏÐÎÃÍÎÇÀ ÇÀ
ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÒÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß
ÁÅØÅ ÌÍÎÃÎ ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÍÀ, ÍÎ ÂÅ×Å ÍÅ Å
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Очаквам през 2017 г. да има засилен
интерес към продуктите с гарантиран
български произход, както досега. Надявам се търсенето на такива стоки да
се увеличава, тъй като все повече клиенти осъзнават, че българската продук-

За да можем да бъдем все по-близо до нашите клиенти, ще продължим
да разширяваме мрежата си от
търговски обекти. Амбицията
ни за следващата година е да
открием двуцифрен брой нови
магазини на удобни локации.
Един от многото мащабни проекти, които ще реализираме, е
отварянето на търговски обект в
Сердика Център. Доверието на
клиентите е най-голямата ни награда и фактът, че всяка седмица 1 милион българи пазаруват
в BILLA, ни дава стимул да отговаряме на високите им изисквания. Наш основен приоритет
и през 2017 г. остава поддържането на същите високи стандарти, за да можем да предлагаме
качествени продукти и добро
обслужване.
Нека си пожелаем една интересна и вълнуваща година, която
да бъде успешна и ползотворна
за българската икономика и за
всички българи.

Бойко Сачански, управител
на BILLA България
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Що се отнася до пазара на бързооборотни стоки в България – очаквам тенденциите от 2016-а да се запазят и през
2017 г. Ценовата конкуренция вероятно
ще продължи да нараства, което е позитивно както за потребителите, така и
за търговските вериги, които се стремят
да предлагат по-високо качество и да
въвеждат иновации.

ция е с доказано качество. Със своята
дългосрочна политика за подкрепа на
родните производители BILLA също
има сериозен принос за формирането
на тези нагласи у потребителите. През
2016 г. реализирахме редица инициативи, благодарение на които запознахме
клиентите с безспорните предимства
на българските продукти. Кампаниите
„BILLA Градини“, „BILLA Млечен свят“,
„BILLA Месни традиции“ и „BILLA Прясно българско месо“ доказаха, че е важно родното производство да бъде
стимулирано. Затова се ангажираме и
през 2017 г. да увеличаваме процента
на българските продукти, предлагани в
магазините от веригата.

ПРОГНОЗИ

адявам се 2017 г. да бъде
успешна за българската икономика и да наблюдаваме
икономически растеж, по-ниска безработица и нараснало
потребление. За съжаление, предизвикателствата в глобален мащаб непрекъснато се увеличават, което създава
известна несигурност и нестабилност.
Световната икономика е силно уязвима и от случващото се на политическата сцена, затова бизнесът трябва да е
подготвен за евентуални неочаквани
обрати.

ÑÂÅÒÎÂÍÀÒÀ
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ
Å ÑÈËÍÎ
ÓßÇÂÈÌÀ ÎÒ
ÑËÓ×ÂÀÙÎÒÎ
ÑÅ ÍÀ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀÒÀ
ÑÖÅÍÀ È
ÁÈÇÍÅÑÚÒ
ÒÐßÁÂÀ ÄÀ
Å ÃÎÒÎÂ ÇÀ
ÍÅÎ×ÀÊÂÀÍÈ
ÎÁÐÀÒÈ
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Áîðèñëàâ Òîäîðîâ:

ИЗБИРАМ БЪЛГАРИЯ
ÍÀ ÓÌÍÈÒÅ È ÌÎÆÅÙÈÒÅ

Á

Áîðèñëàâ Òîäîðîâ å óïðàâèòåë íà “Êþí Ëèçèíã Áúëãàðèÿ”, êàòî â ëèçèíãîâàòà èíäóñòðèÿ å îò 2002 ã. íàñàì. Îò 2011 ã. å ñúïðåäñåäàòåë íà Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ
çà ëèçèíã è ïðåäñòàâèòåë íà àñîöèàöèÿòà â ÊÐÈÁ. Ïðåç 2015 ã. å èçáðàí çà ÷ëåí íà
Àðáèòðàæíàòà êîëåãèÿ íà Àðáèòðàæíèÿ ñúä ïðè ÊÐÈÁ. Ïðåç 2016 ã. ñòàâà ÷ëåí íà
Êîìèñèÿòà çà ïîìèðèòåëíè ñïîðîâå ïî ôèíàíñîâè óñëóãè êúì Êîìèñèÿ çà çàùèòà
íà ïîòðåáèòåëèòå. Îòëè÷åí å ñ íàãðàäàòà “Ìèñòúð Èêîíîìèêà 2015” â êàòåãîðèÿ
“Ôèíàíñè è çàñòðàõîâàíå”. Ïðåïîäàâà “Ëèçèíã” ïî ñúâìåñòíà ìàãèñòúðñêà ïðîãðàìà íà Óíèâåðñèòåòà “Áîðäî” è ÑÓ “Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè”.

ÓÑÏÅØÍÀÒÀ ÊÀÐÈÅÐÀ ÑÅ ÈÇÌÅÐÂÀ Ñ ÒÎÂÀ ÄÀ
ÑÚÇÄÀÄÅØ ÍÅÙÎ, ÊÎÅÒÎ ÙÅ ÎÑÒÀÍÅ È ÑËÅÄ ÒÅÁ

Добрият ръководител… е добрият
лидер.
Успешната кариера според мен…
се измерва с усещането, че си построил
нещо, което ще остане и след теб.
Стигнах дотук благодарение на…
семейството, колегите, много труд и постоянство в себеусъвършенстването.

Да останеш на върха в бизнеса… е
химера. Всеки трябва да може да бъде
и горе, и долу, да губи и да печели. Важното е вътрешното чувство да е в положителната гама.
Предпочетох да работя в България, защото… смятам, че само така
може да се помогне на обществото да
създаде добра бизнес среда.
Най-голямото предизвикателство
в моята работа… е да работя с хора. А
те всички са различни - всеки е със своя
индивидуалност и към всеки трябва да
се проявява конкретен подход.
Ключовите инструменти, на които
разчитам:… дипломатичност, такт към
всеки, изграждане на екип, самоусъвършенстване.
Лизингът днес е… правилната форма за финансиране на индустриалните инвестиционни намерения на всеки
предприемач. А за обикновения потребител това е бърз и гъвкав начин за финансиране на лек автомобил.
Моят мениджърски стил е… да съм
част от екипа, без да изпъквам в очите
на другите като „Тихо, това е шефът“.
Когато вземам решения… разчитам
на екипа си и се стремя да приемам

чуждите доводи, проверявайки верността на собствените си хипотези за пътя,
по който следва да се върви.
„Сверявам си часовника“, като…
ползвам опита, усета, мнението на хората, на които имам доверие, и не гледам
в часовника.
Разтопявам ледовете… там, където
другите могат да ме допуснат като равен с равен.
Проблемът, който трябва да се
реши… е свързан с нивото на познания,
наваксване липсата на опит, изграждане
на информирано мнение, вместо типичния за България „развален телефон“.
Възхищавам се на… професионализма.
Ако сега избирам професията си…
бих станал учител.
Мястото, където бих искал да живея, е… България на умните, можещите
и трезво мислещите хора.
Най-необичайното, което напоследък ми се случи, е… усещането, че все
още в България може да се събере множество, което да иска да отрече свободата, свободната инициатива, правото
на мнение и за едните десет стотинки за
мухлясал хляб да иска да се върне на
каишката пред кучешката си колиба.
Цитатът, близък до моята философия за живота, принадлежи на…
Джон Ф. Кенеди. Когато полага клетва
като 35-ия президент на САЩ на 20 януари 1961 г., в своята реч той казва: „Не
питайте какво държавата може да направи за вас, а се запитайте какво вие
може да направите за държавата си.“
Когато гледам напред… внимавам
да не забравя корените си и да помня
кой съм, кои са хората до мен, даващи
ми свободата да гледам напред.

ÑÅÊÒÎÐÅÍ ÏÐÎÔÈË
Â Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ çà ëèçèíã ÷ëåíóâàò
19 ëèçèíãîâè êîìïàíèè,
÷èéòî äÿë êúì 31 äåêåìâðè 2015 ã. å íàä 85 % îò
ëèçèíãîâèÿ ïàçàð â ñòðàíàòà. Ïî äàííè íà ÁÍÁ
êúì 30 ñåïòåìâðè 2016
ã. ðàçìåðúò íà ïàçàðà,
îïðåäåëåí íà áàçà íà
íåòíèòå âçåìàíèÿ ïî
äîãîâîðè çà ôèíàíñîâ
ëèçèíã (ðåãóëèðàíà äåéíîñò ïî ñìèñúëà íà ÷ë.
2, àë. 2, ò. 6 îò Çàêîíà çà
êðåäèòíèòå èíñòèòóöèè)
îò ðåãèñòðèðàíèòå ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè, å
ïî÷òè 3,3 ìëðä. ëâ. ×ëåíîâåòå íà òàçè äîáðîâîëíà îðãàíèçàöèÿ ñà
ðåãèñòðèðàíè
ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè è ñúîòâåòíî ïîäíàäçîðíè ëèöà
íà óïðàâëåíèå “Áàíêîâ
íàäçîð” íà ÁÍÁ. Ïðè ñúçäàâàíåòî íà ñäðóæåíèåòî íåãîâèòå ó÷ðåäèòåëè
ñà âîäåíè îò æåëàíèåòî
çà íàñúð÷àâàíå ðàçâèòèåòî íà ëèçèíãîâàòà
äåéíîñò â Áúëãàðèÿ ÷ðåç
óòâúðæäàâàíå ðàâíîïîñòàâåíîñòòà íà ñòîïàíñêèòå ñóáåêòè è ëîÿëíàòà êîíêóðåíöèÿ.

ЛИДЕРИТЕ

Л

идер е този, който… може да
остане незабелязан на пръв
поглед, но всички следват
него.
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àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Ñâåòîñëàâ Àòàíàñîâ:

ÒÀÉÍÀÒÀ Å Â ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ

СИЛНИ МАРКИ И СИЛЕН ЕКИП

Т

рудно е да се каже каква ще е напитката на
бъдещето, тъй като иновациите не са лесно
предвидими, в противен случай няма да са
иновации. Точно те обаче обуславят продукта на бъдещето, било то напитка, услуга,
процес или дори тенденция. Като компания, която
е воденa от стремежa към растеж и самоусъвършенстване, непрекъснато акцентираме върху иновациите. Потребителите стават все по-взискателни
и за да бъдем конкурентни, трябва да продължаваме непрекъснато да мислим за нови продукти с
потенциал, да адаптираме комуникационните си
планове и канали спрямо променящите се потребителски предпочитания, да продължаваме да изграждаме силни марки и, разбира се - да работим
упорито. За всичко това са необходими новаторски
подходи и мислене в широк мащаб и в това се коренят иновациите.

ВИЗИОНЕРИ
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Ïðåäèçâèêàòåëñòâà

Консуматорите стават все по-взискателни, клиентите също. Във всеки бранш конкуренцията става все по-интензивна, но приемаме това предизвикателство положително, то по-скоро стимулира
всички на пазара да стават по-добри и да развиват
пазара. Нашата роля е да направим категориите по-специални и адекватни за повече поводи за
консумация. Предизвикателно е и изграждането
на способности в екипа за работа с разнообразно портфолио, което е
вследствие на по-голяма конкуренция и комплексност на бизнеса.
Днес една от основните
трудности, които стоят
пред всеки бизнес, е
намирането на квалифицирани хора в ситуация на намаляваща
безработица в големите
градове на страната.
Тенденцията за намаляване на безработица
е положителен факт, който обаче отваря нови предизвикателства, с които не сме се сблъсквали.

ÓÑÏÅØÍÀÒÀ
ÊÎÌÏÀÍÈß Å
ÂÎÄÅÍÀ ÎÒ ÖÅÍÍÎÑÒÈ,
ÓÂÀÆÅÍÈÅ, ÅÒÈÊÀ,
ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ È ÃÐÈÆÀ
ÇÀ ÕÎÐÀÒÀ

Åäèí áðàíä

Марката Coca-Cola винаги е била и ще продължава да пулсира в един и същи ритъм с продукта
Coca-Cola. Не само това – Coca-Cola като глобална марка на оптимизма носи този дух във всичките
марки и продукти, които предлагаме на консуматорите си. Радостта от живота, любовта на семейството и приятелството, грижата към света, в който живеем, са неотменни черти както на нашите марки, така
и на продуктите ни. В началото на годината представихме новата глобална маркетингова стратегия
„Един бранд“. Тя обединява продуктите с марката
Coca-Cola в една обща кампания, която подчертава

ангажимента на компанията за предоставяне на избор на потребителите, така че всеки може да предпочете своята Coca-Cola спрямо своя вкус, начин на
живот и хранене.

Â êðàê ñ âðåìåòî

Потребителите, вкусовете, конкуренцията и търговската мрежа непрекъснато се променят. Ролята
на производителите е да предвиждат тенденциите
и да предложат адекватни решения за всеки вкус.
Населението намалява, а средната му възраст расте, това неминуемо влияе върху вкуса и предпочитанията на потребителите. В същото време новото
поколение има своята формираща сила върху вкусовете. Всичко това кара производителите бързо да
се адаптират към изискванията на потребителите
и да успяват да удовлетворят различните предпочитания. Все повече конкуренти разширяват портфолиото си, като навлизат в различни видове нови
опаковки и асортименти. И само в силно партньорство между производители и клиенти категорията
би могла да се развива успешно.

Äâèãàòåë

За да си утвърден и уважаван производител, е
необходимо много повече от правилна бизнес стратегия и упорит труд, които са в основата на успеха. Успешната компания трябва да е водена преди
всичко от ценности, уважение, етика, авторитет и
грижа за хората. Начинът, по който компанията работи, трябва да помага на цялата индустрия да расте. Успешният и устойчив бизнес трябва да добавя
стойност към икономиката и обществото. Само бизнесът, който има дългосрочното мислене, свързано
с развитие на обществото и следващите поколения,
може да се нарече устойчив. За нашата компания
корпоративната отговорност е в основата на всичко,
което правим, и е част от система, която допринася
към българската икономика с добавена стойност от
553 млн. лв., равняваща се на 0,6% от БВП, а всяко работно място поддържа още 8 работни места в
българската икономика.

Ìàãèÿòà

Зад Coca-Cola стои изключително силен екип.
Екипът и изграждането на способностите му винаги
са били на първо място за компанията. Друго предимство е фактът, че имаме силна глобална марка с
традиции, имаме възможността да използваме добри
практики от цял свят, да черпим от опита на колеги
от други страни, както и от опита на годините. Когато
продуктът, който продаваме, е толкова разпознаваем
по цял свят, отговорността, която носим, и безупречното качество са от огромно значение. 130-годишната
история ни кара да сме още по-стриктни по отношение на всеки детайл. А в какво се корени магията на
Coca-Cola - винаги ще си остане тайна, точно както и
рецептата. За нас остава само удоволствието от това
да се насладим на страхотния й вкус.
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Ñâåòîñëàâ Àòàíàñîâ å ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Êîêà-Êîëà ÕÁÊ Áúëãàðèÿ”
ÀÄ. Òîé å ïúðâèÿò áúëãàðèí, êîéòî îãëàâÿâà ïðåäñòàâèòåëñòâîòî íà êîìïàíèÿòà
â ñòðàíàòà. Çàïî÷âà ðàáîòà â “Êîêà-Êîëà ÕÁÊ Áúëãàðèÿ” ÀÄ ïðåäè 17 ãîäèíè êàòî
ñòàæàíò ïî ìàðêåòèíã è ïðîäàæáè. Îò 2000 ã. çàåìà ðàçëè÷íè ïîçèöèè â îòäåë
“Ìàðêåòèíã”, à ïðåç 2006 ã. ñòàâà çîíàëåí òúðãîâñêè äèðåêòîð. Ïðåç 2007 ã. âå÷å å
ìàðêåòèíã äèðåêòîð, à ïðåç 2011 ã. å íàçíà÷åí çà òúðãîâñêè äèðåêòîð. Ìàãèñòúð ïî
“Áèçíåñ ëîãèñòèêà” è “Ôèíàíñè è áàíêîâî äåëî” îò ÓÍÑÑ. Ïðåäñåäàòåë å íà áîðäà
íà äèðåêòîðèòå íà “Åêîïàê” ÀÄ è ÷ëåí íà áîðäà íà äèðåêòîðèòå íà Àñîöèàöèÿòà
íà ïðîèçâîäèòåëèòå íà áåçàëêîõîëíè íàïèòêè â Áúëãàðèÿ.
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ÁÚÄÅÙÅÒÎ ÍÀ ПАРИТЕ
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

П

рез ноември 2016 г. индийският премиер Нарендра Моди заяви в телевизионно обръщение
към нацията, че ще бъдат извадени от обращение всички банкноти от 500 и 1000 рупии като
опит да се пресече укриването на данъци. Тези
банкноти представляват 86% от парите в брой, които циркулират в Индия, пише BBC.
Моди даде време на своите сънародници да внесат
банкнотите си от 500 и 1000 рупии (съответно около 7,5
и 15 долара) в банките или в пощенските клонове до 30
декември. Същевременно вече се печатат нови банкноти

от 500 и 2000 рупии (около 30 долара).
Решението бе анонсирано внезапно, за да попречи на
собствениците на суми в тези банкноти да ги обърнат в злато или в други скъпоценности. Логиката е, че за да внесат
парите в банките и за да изтеглят после средствата си в
новите банкноти, хората ще трябва да декларират откъде
имат доходите. Така правителството се опитва иновативно
да бори т.нар. „черни пари“ – суми, които хората получават законно или не, но не отчитат данъчно. Правителството
иска още да ограничи „финансирането на тероризма чрез
фалшиви индийски банкноти и използването им за дейнос-

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ ÈÍÆÅÍÅÐÑÒÂÎ ÒÅ×Å
Ñ ÏÚËÍÀ ÑÈËÀ ÎÒ ÈÍÄÈß ÏÐÅÇ
ÊÈÒÀÉ È ÀÂÑÒÐÀËÈß ÄÎ ÅÑ
че зад тези четирима души се крият много други, които не
желаят открито да обявят доходите си.
По-куриозна обаче е самата парична реформа. Тя поставя още веднъж проблема за бъдещето на парите. Наличието на определени банкноти, на определени начини на разплащане, балансът между валутите, които се ползват на
определена територия – всичко това облагодетелства едни
хора и лобита и е в ущърб на други. Ако пък държавата
иска да прави политика, то тя в някои случаи – така, както
прави Индия, може да действа чрез монопола си върху националната валута.

Според оценка на Световната банка през 2007 г. размерът на „черните пари“ достига 23,2% от цялата икономика
на Индия. Към 5 декември 2016 г. индийците са декларирали 82% от сумата, която правителството е обявило за извадена от обращение. Става въпрос за 12,6 трлн. рупии (185
млрд. долара) от 15,3 трлн. рупии (230,3 млрд. долара).

Според Рогоф гражданите, които спазват законите, рядко носят в себе си много банкноти от 100 долара и вместо това ползват най-вече банкноти с по-малък номинал.
Всъщност голямата част от тези едри банкноти се ползват
в подземната икономика. Ако някой наркокартел трябва
да осигури сумата от един милион долара, за да плати за
„стока“, той има нужда от куфарче с тегло 10 кг. Ако обаче банкноти от 100 долара не съществуват, а трябва да се
представят парите в банкноти с номинал от 10 долара, то
те ще трябва да се пренесат в сандък с тегло 100 кг. Затова
според привържениците на изваждането от обращение на
100-доларовите банкноти, то би затруднило организираната престъпност - и в САЩ, и по света. Неслучайно през
пролетта на 2016 г. ЕЦБ обяви, че до края на 2018 г. ще
спре напълно печатането на банкноти от 500 евро, макар че
те ще останат легално средство за разплащане и занапред.

Правителството очакваше много по-голям размер на недекларираност – 5 трлн. рупии, средства, които то считаше
за количеството „черни пари“ в страната. Сега се оказва,
че те са доста под прогнозите. Не трябва да се изключва
обаче и ролята на различни законосъобразни „хватки“ за
изсветляване на „черните пари“. Например, на 4 декември
2016 г. правителството отказа да приеме данъчната декларация на семейство от четирима души, които посочваха
като доходи 29 млрд. долара. Съмнението на властите бе,

Предложението на Рогоф може да звучи „нестандартно“,
но получава широка подкрепа във финансовите върхове в
Щатите. Бившият председател на Федералния резерв Бен
Бернанке обявява книгата против парите в брой за „впечатляваща и важна“, а аргументите на автора за „убедителни
и мащабни“. Бившият финансов министър Лари Съмърс и
главният икономист на Citigroup Уилям Буйтер също подкрепят идеята на Рогоф, която за първи път е формулирана
в академична публикация през 1998 г.

ти като шпионаж, контрабанда на оръжие, наркотици и други видове трафик в Индия“.

ФИНАНСИ

В излязлата през есента на 2016 г. книга „Проклятието
на парите в брой“ бившият главен икономист на МВФ и настоящ преподавател в Харвард Кенет Рогоф развива аргументите си за постепенно изваждане от икономиката на
различни банкноти – първо на тези от 100 долара, после на
тези от 50 и от 20 долара.
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Но бъдещето на парите има и друго измерение освен
политическото – технологичното. Появата на дигиталните
валути като BitCoin, все по-честата употреба на онлайн и
банкови разплащания вместо такива в брой, все по-голямото желание на правителствата да контролират транзакциите в икономиката и други тенденции също водят към дебати
дали не сме на прага на нов етап за парите. Дали не се
задава краят на книжните банкноти и монетите?

За преход отвъд книжните пари се работи и в Холандия.
В момента там има стотици магазини, които не приемат
плащане кеш.
Друга тенденция при бъдещето на парите е въвеждането
на виртуални валути. Британският в. Financial Times пише,
че шведската централна банка – известна още като Риксбанк, изучава как би могла да въведе своя дигитална валута, наречена е-крона. Решението предстои да бъде взето
до две години. Тази валута няма да замени, а ще допълни
съществуващата в момента шведска крона.

Освен централните банки на Швеция и Австралия, тези
на Южна Корея, Зимбабве, Канада, Великобритания и Китай също изучават възможностите на дигиталните валути.
Докато централните банки още проучват бъдещите си
ходове, четири от водещите световни частни банки – UBS,
Deutsche Bank, Santander и BNY Mellon, вече разработват
заедно нова виртуална валута. Те искат тя да стане стандарт за клиринг на финансовите сделки. Идеята е в нея да
се водят сметките на операциите, които се извършват през
централните банки. Прогнозата е търговската й употреба
да започне от началото на 2018 г. Алтернативни дигитални
валути разработват и Citigroup и Goldman Sachs.
През ноември 2016 г. управляващият директор на сингапурската централна банка Рави Менън обяви, че Син-

ФИНАНСИ
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Риксбанк е най-старата централна банка в света. Новаторските й търсения протичат на фона на спад в популярността на парите кеш в страната. От 2009 г. до 2015 г.
парите в обращение са се свили с 40% - от 106 млрд. крони до 77 млрд. крони. Всъщност тези средства в момента
представляват по-малко от 2% от БВП.

версия на австралийския долар“.

Въвеждането на виртуална валута от централна банка
създава различни предизвикателства. Трябва да се реши
дали физическите лица ще имат свои сметки в е-крони в
Риксбанк, дали ще има такси и лихви за работа с виртуални
пари, дали транзакциите в е-крони ще бъдат наблюдавани
за разлика от тези в брой. Според заместник-председателя
на Риксбанк Сесилия Скингсли е за предпочитане транзакциите да бъдат под надзор, за да не се подпомагат престъпни дейности с тях. Но по много от другите въпроси все
още финансовата институция изработва своето мнение.
Директорът на отдела за плащания на Резервната банка
на Австралия Тони Ричардс заяви в началото на 2016 г., че
неговата финансова институция „още не е стигнала етап, в
който активно обмисля въвеждането на виртуална валута,
но е възможно в далечното бъдеще да видим дигитална

гапур ще тества своя собствена дигитална валута, която
ще използва в пробна система за онлайн разплащания за
междубанкови транзакции. В системата ще участват освен
централната банка, фондовата борса на Сингапур и осем
банки. По-късно би могла да се включи и чуждестранна
централна банка. Идеята е да се опрости процесът на плащане и да намалеят разходите за транзакции.
Слуховете за смъртта на книжните пари засега са преувеличени. Но развитието на технологиите и пазарните
отношения движи света в посока дигитализация – включително на паричните транзакции. Ако парите кеш изчезнат,
навярно ще остане само още едно препятствие пред пълната дигитализация на света и свеждането му до програмистки код на компютърна програма – човешките дела и
личности все още ще останат аналогови…
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Å ÑÏÈÐÀ×ÊÀ ÇÀ ÐÀÑÒÅÆÀ
àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà

Л

ипсата на подготвени кадри вече се отразява
негативно на икономическия растеж. Искаме ли
икономиката и доходите да растат, образованието трябва да стане приоритет номер едно и да се
настрои към нуждите на реалния бизнес – около
тази теза се обединиха участниците във форума „Образование, кадри, растеж“, организиран от асоциация „Банка на
годината“. На него бяха разгледани редица проблеми, сред
които: изпреварва ли икономиката специализираното висше образование; осъвременяват ли се държавните обра-

зователни изисквания и учебните програми в съответствие
с нуждите на бизнеса; какъв е трендът в развитието на технологиите, дигитализацията, иновациите и как се променят
професиите и моделът на работа във финансовия сектор.

Ðàçìåðúò íà îäåÿëîòî
Единствената сфера, в която трябва безогледно да се
инвестира, е образованието. Одеялото на държавния бюджет е късо – или може да си завиеш главата, или краката,
но двете едновременно няма как да стане. Вече 20 годи-
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ни поред образованието е недофинансирано и резултатът
като отражение в икономиката е налице – по БВП ние сме
на нивото на африканска на държава, твърди Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на
Управителния съвет на УниКредит Булбанк. Така въпросът
за безогледното инвестиране в образованието се пречупва
през „размера на одеялото“, коментира Валентин Панайотов, председател на асоциация „Банка на годината“.

Îáó÷àâàé ñàì
Само преди няколко години беше най-престижно и найдобре платено да работиш в банка, но вече не е така. При-

„Как държавата да мисли за образованието, като в
последните четири години имаме седем министри на образованието. В момента университетите произвеждат
работници за моловете. Хората от бизнеса трябва да си
поръчват в университетите кадрите, от които имат нужда“,
твърди доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. „Частният
бизнес не приема формулата да има 52 университета,
които са 10 пъти повече, отколкото в Белгия, която е с около 50% повече население. Не искаме да издържаме 52
университета, които не ни дават онова, което ни трябва.
Ако в банковия бизнес правим двойно по-големи разходи,
конкуренцията ще ни смачка. Неприемливо е парите за
образование да изтичат в пясъка“, подчерта Петър Андронов.
Със Стопанския факултет съм свързан от 26 години насам, когато той беше възстановен, за да подготвя висококвалифицирани кадри. Стремяхме се приемът да е ограничен, за да поддържаме ниво. Затова постоянно се обръщах
към държавниците с един въпрос – каква е стратегията за
развитие на българската икономика. Получавах какви ли
не отговори. Стигнахме до извода да гледаме какво правят
най-добрите университети в света и да подготвяме такива
специалисти. Така нашите студенти намират работа в найдобрите компании, разказа проф. Георги Чобанов от Сто-

ЗНАНИЕ

Няма как държавата да намери работа на млад финансист в нашата група, ние сами си ги подбираме – това Петър Андронов отсече по повод идеята студентите държавна
поръчка да имат ангажимент да работят в България няколко години след завършване на висшето си образование.
Председателят на Асоциацията на банките в България,
който е кънтри мениджър на КВС Груп за България и главен изпълнителен директор на СИБАНК, каза още: „Започна да се усеща икономически подем, а все по-често чувам
как някоя инвестиция няма да се състои поради липса на
инженери, технически и IT кадри. Растежът може да спре,
тъй като бизнесът не може да чака десет години, докато се
създадат необходимите специалисти. Дори и ние сами да
си подготвяме хората, за шест месеца или за две години
няма как да компенсираме всички пропуски в образованието. Жалко, че стратегията за развитие на образованието не
е първата по важност в държавата.“
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чините са много. Ние все по-трудно намираме кадри и те са
все по-малко квалифицирани. Опитваме се да обучаваме
хора, взаимодействаме с различни университети – имаме
стажантски програми и политика как да развиваме професионализма, посочва Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка.

панския факултет на СУ.

Êúäå ñå êúñà âåðèãàòà

ЗНАНИЕ
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„Ние сме на пазара и нямаме лукса да чакаме четири
години „доматите“ да се произведат. За съжаление често
международни компании, привлечени от добрата данъчна
основа, хубавата локация, езиковите способности на кадрите, се отказват да инвестират тук при обратната връзка, че на пазара на труда липсват подготвени кандидати
за работа. Далеч сме от мисълта, че с ускорени курсове в
университетите тази пропаст може да се прескочи“, е гледната точка на Станимир Комитов, управляващ директор на
аутсорсинг компанията Unify.
Заявените места за студенти по държавна поръчка са 73
500, при положение че зрелостниците вече са под 50 хил.
Около 7-8 хил. души заминават за чужбина, има няколко
хиляди, които изобщо нямат идея да учат в университет,
и така реалният брой се свежда до 25 хил. кандидати при
73 500 места. В момента един гимназист се финансира с
1500 лв. годишно, а базовото направление в университетите получава 693 лв., изчисли ректорът на УНСС проф.
Стати Статев. Според него, за да станеш висшист, се иска
само да имаш диплома за средно образование, нищо друго. Държавата трябва да се откаже от тази политика и да
започне достойно да финансира образованието, като същевременно сключва договор със студентите, че за пет
години след това ще им осигури работа по специалността.
Добре е бизнесът още от първи курс да си подбира студенти и да им дава стипендии. Иначе само пръскаме пари
и ставаме нетен донор на интелектуален потенциал за
развитите страни, заключи проф. Статев. И още от него:
„Държавата допусна от 52 университета в България в 26
да се преподава икономика, администрация и управление.
Никой не реагира, когато се каза, че в България вече има
прекалено много икономисти, а липсват инженери и затова
тези специалности ще станат приоритет. Никой не казва
какви инженери са нужни и къде са произведени излишните икономисти. По този начин един ден пак ще стигнем до

заключението, че има прекалено много инженери, а няма
икономисти.“

Ãåíåçèñ íà ïðîáëåìà
Според зам.-министъра на образованието Диян Стаматов по-големият проблем е не с висшистите, а със средните
специалисти и това се превръща в спирачка за развитието
на много от компаниите. Повечето от родителите държат децата им да влязат в университет, тъй като не е престижно да
си без висше образование. В догма се превърна твърдението, че езиковата подготовка е най-важната и повечето професионални гимназии стигнаха до липса на ученици, обобщи Диян Стаматов. „Не зная защо Световната банка загуби
шест години, за да стигне до извода, че проблемите във висшето образование имат генезис в гимназиалната подготовка. Заговорихме за дуално обучение, а какво направихме с
прекрасните техникуми във всеки окръжен град?! Те произвеждаха добри специалисти“, напомни проф. Стати Статев.

Êëþ÷îâ èãðà÷
Светът вече навлиза в ерата на Четвъртата индустриална революция, а ние дори не сме достигнали етапа на
масовата роботизация от третия етап на индустриалното
развитие. Технологичните производства ще се върнат обратно в САЩ, Германия и големите западни страни, а тук
ще останат дейности, от които не се печели чак толкова
много, предупреди проф. Николай Витанов от Института по
механика при БАН. Ето защо очакванията за чуждестранни инвестиции според него не бива да са големи. Докато
образованието и науката не станат ключов играч в структурата на властта, нещата няма да вървят добре. Проблемът
с късащата се връзка между образованието и бизнеса се
решава, като фирмите си подбират най-добрите студенти
и им осигуряват стажове, за да усвояват и иновациите в
конкретния бизнес. Така с минимални разходи компаниите
получават хора, каквито им трябват.
Време е да осъзнаем, че икономиката и образованието
са скачени съдове.

Àêàä. Þëèàí Ðåâàëñêè:

ÈÍÒÅËÈÃÅÍÒÅÍ
ÐÀÑÒÅÆ ÑÅ
ÏÎÑÒÈÃÀ ×ÐÅÇ
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кад. Ревалски, каква роля поехте, заставайки
начело на Българската академия на науките
(БАН)?
- Имам желанието БАН да си възвърне достойното място в обществото. За съжаление в
последните години се появиха съмнения дали изобщо има
нужда от наука в малките страни. Науката не може да има
само приложен характер, трябват и фундаментални изследвания.
- При съществуващите реалности кое е по силите ви
да промените?
- По численост учените в БАН са около една пета от всички учени в страната, но ние даваме около 60% от научната
продукция. Това показва, че сме ефективни и имаме потенциал. Моето намерение е БАН да постигне устойчиво развитие, като в системата бъдат привлечени и много млади хора.
Учените са богатството на една нация, което се създава в
продължение на много години. Нашите учени имат международно признание, с каквото малко други сфери могат да
се похвалят.
- Разяснете защо е необходимо науката в една малка
страна да се занимава с фундаментални изследвания?
- Ако искате да развивате приложни научни изследвания на
високо ниво, трябва да осигурите и основата. За да се стигне до
разработка, която да бъде приложена в практиката, ученият трябва да е развит и на фундаментално ниво. Никъде по света
няма да намерите научна дейност, която да е единствено
с приложен характер. При това често фундаменталните
изследвания не са най-скъпата част от финансирането на
науката.

- Може ли всяка сфера на научно познание да има
практическо приложение?
- Не всички сфери намират практическо приложение така
бързо. Има примери в науката, когато минават години, докато се стигне до използване в практиката. Но така общото
ниво на познанието расте, като това винаги има отражение и
върху образованието.
- Във вашите изказвания напомняте, че БАН не е производствено предприятие. Кои са някои от върховите
разработки на учените от академията?
- От научните организации по
света не се очаква да произвеждат конкретни продукти. Работи
се до степен на прототип, който
после бизнесът да комерсиализира. Има много неща, с които да
се похвалим. Наскоро започна програмата за изграждане на
Циклотронния център в Института за ядрени изследвания в
София. Той ще произвежда изотопи, необходими за медицински изследвания, досега внасяни от чужбина. Институтът
по полимери развива нови технологии, които намират при-

ÊÀÍÈÌ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ Ó×ÅÍÈ
ÄÀ ÑÅ ÇÀÂÚÐÍÀÒ ÎÒ ×ÓÆÁÈÍÀ,
ÏÎËÇÂÀÉÊÈ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÒÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÇÀ ÐÅÈÍÒÅÃÐÀÖÈß

ложение в енергетиката и медицината. Имаме институти с
много патенти, които после отиват при бизнеса. Институтът
по металознание, съоръжения и технологии също има редица разработки с приложен характер, които са полезни в това
число и за армията. Много дълъг е списъкът с постижения.
- Сигурно има примери и от Института по математика
и информатика?
- Работим в сферата на информационната сигурност – за
финансовия сектор и отбраната, както и навсякъде, където
информацията трябва да бъде защитена. Всичко това е на
основата на алгебрата, на теория на числата, на кодирането
и криптографията. Разработките идват от чисто абстрактната наука и намират все по-широко приложение. Създаваме
нови методи в образованието, които позволяват чрез новите технологии преподаването да става по начин, при който
ученикът вече не е пасивен. Тези методи се прилагат вече не
само при преподаването на математика и информатика, а и
по други предмети, например по български език. Министерството на образованието откликва на нашите предложения и
вече няколко пъти обучаваме учители, които искат да работят по-ефективно. Убеден съм, че този подход ще подобри
образованието в България.

- Кариерата ви започва от машиностроенето...
- Да, преди да стана докторант, работих известно време в
Института по икономика и машиностроене. Там имаше цял
отдел от математици, които правеха математически модели
на икономическите процеси. По това време беше зората на
развитието на микрокомпютрите.
- Има толкова много научно-приложно знание, а връзката с бизнеса днес се къса. Защо?
- Много международни компании присъстват у нас чрез
свои дъщерни дружества и повечето от техните научни
центрове не са в България. Опитваме на първо време да
си взаимодействаме с по-малки иновативни фирми. В нашите институти има много разработки, свързани например
с натурални продукти. Има и много разработки, свързани
с експертиза, основана на съществуващи знания. Така за
площадките на атомните централи се ползва експертиза за
сеизмологичната устойчивост. За да се определят политиките за развитие, се правят различни анализи, които изискват
знание и компетентност.
- Верен ли е изводът, че е по-скъпо да нямаме наука,
отколкото да имаме?
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Ôîòî: Äåñèñëàâà Âåñåëèíîâà

À

Àêàä. Þëèàí Ðåâàëñêè áå
èçáðàí çà ïðåäñåäàòåë
íà Áúëãàðñêàòà àêàäåìèÿ
íà íàóêèòå (ÁÀÍ) íà 1 äåêåìâðè 2016 ã. è ïîå ïîñòà
îò àêàä. Ñòåôàí Âîäåíè÷àðîâ. Ðîäåí å ïðåç 1956 ã.
Òîé å äîêòîð íà ìàòåìàòè÷åñêèòå íàóêè è ïðîôåñîð â Èíñòèòóòà ïî ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà
ïðè ÁÀÍ, êúäåòî îò 2013
ã. å äèðåêòîð, ïðåç 20112012 ã. å çàì.-äèðåêòîð. Â
îáëàñòèòå íà íåãîâèòå
íàó÷íè èíòåðåñè âëèçàò:
Èçñëåäâàíå íà îïåðàöèèòå - Îïòèìèçàöèÿ, Âàðèàöèîíåí àíàëèç, Òåîðèÿ
íà èãðèòå; Ôóíêöèîíàëåí
àíàëèç - Ãåîìåòðèÿ íà áàíàõîâè
ïðîñòðàíñòâà,
Ìîíîòîííè îïåðàòîðè;
Îáùà òîïîëîãèÿ - Òîïîëîãè÷íè ìåòîäè â îïòèìèçàöèÿòà, Ìíîãîçíà÷íè èçîáðàæåíèÿ.

50
НАУКА

- Фундаментален въпрос е, че наличието на учени на високо ниво е част от приоритетите на всяка страна, която се
стреми към развитие и растеж. Не може да си позволите в
момент, в който ви трябва ново знание, да го пренесете чрез
хора от чужбина. Трябват и знаещи хора, които да могат да
го приложат. Затова учените трябва да бъдат подкрепяни и
държавата да се грижи за развитието им, както се грижи да
има лекари и учители.
- Как ефективно да ползваме наличния интелект, с
който разполагаме във времето, когато изкуственият
интелект започва все повече да се развива?
- Учените, управляващите, обществото и бизнесът трябва да срещнат своя интерес. Учените трябва по-активно да
разясняват важността на това, което правят. Несъмнено без
изследвания на високо ниво не може да има успехи в сферите, в които ни се иска да постигаме напредък, основан на
знанието. Политиците трябва да осъзнаят, че ако подпомогнат науката, ще подпомогнат цялото общество – пряко измерено чрез развитието на образованието, на здравеопазването, а и на икономиката. Ние ще извървим нашия път. Трябва
да признаем, че в последните години БАН се отвори много
към обществените потребности и към нас все по-често се
обръщат за експертизи. Все повече се осъзнава, че без образование и наука не може да имаме интелигентен растеж.
- Всяка година на 24 май пеем „Напред, науката е
слънце“, а сякаш не разбираме какви думи изричаме.
Скоро ще проумеем ли смисъла?
- Ние, учените, вярваме в истинността на това твърдение.
Не зная как стана така, че в годините се появиха съмнения

в значението на науката у нас. А нашите възрожденци не
просто са възпели знанието като ценност, а през 1869 г. те
създават Българското книжовно дружество, което по-късно
се разраства до академия на науките. Тя се утвърждава като
водещия научен център в страната.
- Какво ще кажете на всички български учени, завършили и трупащи опит в чужбина - струва ли си да се
върнат в България?
- Ако работят в сфера, която у нас е добре развита, бих
им казал да се върнат. От 5-6 години се опитваме да привлечем изградени учени, които да дойдат в Института по математика и информатика. Вече 11 души направиха тази крачка
заради институционалната среда. Аз самият съм прекарал
много време в чужбина, тъй като науката изисква мобилност,
и зная, че има българи, които по различни причини са готови
да се завърнат. Заплащането е в пъти по-ниско и най-добре
е да имат подкрепа чрез т. нар. реинтеграционни грантове в
научната сфера, които съществуват на ниво Евросъюз. Нашата страна също би могла да направи такава реинтеграционна програма в подкрепа на българите, които са изградени професионалисти и биха желали да се завърнат.
- Какво е посланието ви към политиците и към бизнеса?
- Да се грижат за развитието на науката, тъй като знанието води до обществен и икономически просперитет. Половината от средствата може да идват от националното
финансиране, а другата половина – от бизнеса, който се
възползва от приложния характер на разработките. Днес
иновациите движат света напред.

ÁÀÍ ÂÑÅ ÏÎÂÅ×Å ÑÅ ÎÒÂÀÐß ÊÚÌ ÁÈÇÍÅÑÀ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÒÎ. ÍÎ
ÍÀÓ×ÍÈÒÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÍÅ ÌÎÆÅ ÄÀ ÈÌÀÒ ÑÀÌÎ ÏÐÈËÎÆÅÍ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ, ÏÎÍßÊÎÃÀ ÒÎÂÀ ÑÒÀÂÀ ÑËÅÄ ÄÎÑÒÀ ÃÎÄÈÍÈ
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СОФТУЕРНАТА

ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÑÅ ÇÀÄÚÕÂÀ
ÎÒ ËÈÏÑÀ ÍÀ ÊÀÄÐÈ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

П

авел е младеж, завършил право преди няколко години и работил по специалността си известно време. Слушайки от медиите за високото заплащане
на софтуерните специалисти у нас, което надвишава многократно средната заплата за страната, той
обаче неотдавна взима решение да се преквалифицира. Започва курсове в една от големите академии, подготвящи ИТ
специалисти, и отскоро се занимава с уеб разработка. Макар
и името на човека да е променено, това е съвсем реален
случай, който показва нарастващия интерес към софтуерния бранш и перспективите, които предлага работата в него.
Безспорно всичко в този динамичен технологичен сектор е
в пълен контраст с икономиката на страната като цяло. ИТ
специалистите взимат заплати в пъти по-големи от тези в повечето от останалите браншове, най-често работодателите
ги осигуряват върху максималната сума от 2000 лв. и въпреки
това компаниите от бранша изпитват непрекъснато недостиг
на кадри. А проучване сред членовете на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) показва, че не
привличането на нови клиенти, а именно липсата на достатъчно квалифицирани служители е най-голямото ограничение за бизнеса им и дори, че ако разполагаха с нужните им

специалисти, техните приходи щяха да са трикратно по-големи.
Тези твърдения се потвърждават и от последното издание
на Барометъра за състоянието на софтуерната индустрия на
БАСКОМ, което показва състоянието на бранша през 2015
г. и прогнозите на неговите членове за тази и следващите
години. Документът обединява данните от допитване сред
членовете на асоциацията, както и анализ на сектора, създаден от независимата консултантска компания CBN - Pannoff,
Stoytcheff & Co., по поръчка на БАСКОМ.
Средната заплата в софтуерния сегмент през 2015 г. е
достигнала 2616 лв. (без ДМС), което е около четири пъти
по-високо от същия показател в българската икономика като
цяло. Броят на работните места в сектора се е увеличил с
6%, или 1107 на годишна база. Въпреки че тенденцията за
ръст по този показател е налице и през миналата година,
за съжаление продължава да се наблюдава намаляване на
растежа, като според участниците в проучването той е найнисък от 2012 г. насам. Или с други думи – в България може
и да има висока безработица, но е налице и един сектор, в

ÑÚÑ ÑÂÎß ÓÑÒÎÉ×ÈÂ
ÐÚÑÒ È ÑÐÅÄÍÀ ÇÀÏËÀÒÀ,
ÍÀÄÌÈÍÀÂÀÙÀ 2600 ËÅÂÀ,
ÁÐÀÍØÚÒ ÑÅ ÍÀËÀÃÀ ÊÀÒÎ
ÂÑÅ ÏÎ-ÂÀÆÅÍ ÔÀÊÒÎÐ Â
ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ
Именно недостигът на квалифицирани кадри е посочен от
участниците в Барометъра на софтуерната индустрия като
ключов проблем за бранша през отминалата и тази година, редом с рисковете от дестабилизиране на икономиката,
свързано с предложенията за промяна на системата за данъчното облагане и въвеждането на прогресивен подоходен
данък за физическите лица.

който заплатите са в пъти по-големи от средните за страната
и все пак липсват достатъчно квалифицирани кадри. Нещо
повече – в почти всички компании от този бранш има открити
нови работни позиции, като в някои от тях работодателите
чакат с месеци, преди да успеят да назначат необходимите
им служители.
Очакванията на бранша са през 2017 г. тази тенденция да
се запази и ръстът в броя на работните места да продължи
да намалява, главно поради липсата на специалисти, а не на
нови работни позиции. Очакванията са новите работни места
през тази година да достигнат 907, или с около 5% повече в
сравнение с отминалата. Профилът на работещите в софтуерните компании специалисти е две трети мъже спрямо една
трета жени, като 90% от служителите са на възраст под 35
години. Около 15% от служителите в бранша не са ИТ специалисти, което включва работещи в областта на финансите,
мениджмънта, маркетинга и др. Те също получават по-високо
заплащане от техни колеги в други компании. Най-търсени от
фирмите в бранша си остават софтуерните архитекти, разработчиците и мениджърите на проекти (т.нар. project manager),
като за много от тези позиции възнаграждението е значително по-високо от 2600 лева.
Според представители на БАСКОМ, стандартът на живот на ИТ специалистите, измерен чрез покупателната им
способност, започва да се изравнява с останалите страни в
Европейския съюз и дори надхвърля този в държави като Великобритания. А фирмите в сектора прогнозират, че брутното
възнаграждение на служителите им ще се увеличи с 5% през
тази година. След всичко изписано по-горе става ясно защо
основното предизвикателство пред технологичния сегмент
през тази и следващите години си остава: Как да намерим и
създадем повече специалисти?

Компаниите от бранша и софтуерната асоциация търсят
решения на проблема с кадрите във всички възможни насоки.
Повечето от тях вече имат собствени учебни подразделения,
подготвящи ИТ специалисти или подкрепят активно такива
организации. В добавка БАСКОМ преди броени дни подписа
с Министерството на образованието и науката споразумение
за насърчаване ориентирането на учениците към софтуерно
професионално образование и придобиването на професионална квалификация „младши програмист“. В по-дългосрочен план асоциацията прави опити да инициира по-дълбоки
структурни промени в българското образование. Работи се
активно и за опростяване на процедурите за издаване на
„сини карти“ за чужди ИТ специалисти, както и за разширяване възможностите за създаване на квалифицирани кадри
сред хората с увреждания и децата, лишени от родителски
грижи. Въпреки всички тези усилия обаче, очакванията са, че
ако макроикономическата обстановка се запази стабилна и
няма сериозни политически катаклизми, през следващите години на софтуерния бранш ще продължават да му липсват
необходимите кадри. И можем само да гадаем колко млади специалисти от други области тепърва ще изберат да се
преквалифицират, за да пишат програмен код, подобно на
Павел, за когото разказахме в началото на тази статия.

РАЗВИТИЕ

Ôîòî Pixabay

В добавка към обособяването през годините на множество български фирми като изпълнители на аутсорсинг проекти, днес все повече от тях разработват и собствени продукти, а развитието на стартъп екосистемата и отварянето на
развойни звена у нас на гиганти като SAP, VMware и Ubisoft
допълнително засилват проблема с липсата на кадри. През
последните години руски и украински софтуерни компании
също припознаха страната ни като подходяща дестинация за
установяване на развойна дейност, а някои от тях планират
да наемат трицифрен брой специалисти в България. А дигитализирането на редица сегменти като търговията, разплащанията, здравеопазването, автомобилостроенето, администрацията и публичните услуги гарантира, че нуждата от ИТ
кадри едва ли ще намалее в обозримо бъдеще.
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Безспорно България разполага с традиции и изградена
инфраструктура в областта на подготовката на технологични
кадри. Десетилетия наред страната ни е заемала централно
място като доставчик на компютри в бившия социалистически блок, което е допринесло за създаването на технически
университети и технологични факултети в много от останалите висши учебни заведения. Фактор, който даде важен тласък за развитието на множество малки и средни софтуерни
фирми в началото на промените. Днес обаче, когато браншът
вече е навлязъл в период на зрялост, наличните кадри далеч
не са достатъчни, а излизащите всяка година от университетите стотици нови ИТ специалисти веднага стават обект на
„хедхънтинг“ от компаниите в сектора.

ÙÅ ÑÒÀÍÅÌ ËÈ ÏÎ-ÁÎÃÀÒÈ Ñ

ПО-МАЛКО ПРАЗНИЦИ
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ÏÀÐËÀÌÅÍÒÚÒ ÍÅ
×Ó ÍÅÑÚÃËÀÑÈßÒÀ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ
È ÑÈÍÄÈÊÀËÈÑÒÈ
È ÂÌÅÑÒÎ
ÄÀ ÍÀÌÀËÈ
ÏÎ×ÈÂÍÈÒÅ ÄÍÈ,
ÂÇÅ ÐÅØÅÍÈÅ, Ñ
ÊÎÅÒÎ ÃÈ ÓÂÅËÈ×È

àâòîð: Ãåîðãè Ãåîðãèåâ

Д

а, въпросът е правилно зададен: Ще станем ли
по-богати с по-малко празници? Но правилният
отговор се отлага за друго време или за друга
държава, след като парламентът не се съобрази с
несъгласието на работодателите, представлявани
от КРИБ, БСК, АИКБ, БТПП, относно разместване на почивни дни и удължаване на празниците. Не чу аргументите и на
синдикатите. Политическата криза не попречи да се гласуват промени в Кодекса на труда и парламентът да приеме
предложението на Министерския съвет, с което премахна
сливането на празници с почивните дни и отработването в
събота. Но… с това дните, в които не се работи, не само не
намаляват, напротив, увеличават се. Защото, когато официалните празници, с изключение на Великден, са в събота
или неделя, първият или и вторият ден от новата работна
седмица ще са почивни. Освен това Министерският съвет
ще може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени с цел оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други значими събития, както и дни за честване на определени професии и за
проява на признателност. В тези дни целокупният народ ще
почива от празниците, в които и без това нищо не прави, а

само разпъва трапези.
Формално погледнато, какво по-хубаво от един 3-4-дневен дълъг уикенд. Чудесно време за отдих и пътувания! Но
по задръстени магистрали, когато започва и свършва преселението на народа. В това време бизнесът тотално губи
ритъм. Хората също. Има месеци, в които повече се почива, отколкото се работи, и загубите от това никой не би могъл точно да изчисли. Нека не приемаме за вярна логиката,
че от безкрайните празници печели туризмът. Оказва се,
че не. Щом и той не печели, кой печели тогава? Вероятно
всички на бюджетна издръжка, в това число законодателната и изпълнителната власт, тъй като тяхното възнаграждение не зависи от количеството и качеството на труда.
Ако имаме по-малко почивни дни, със сигурност БВП на
страната ще е по-висок. Следователно всички под една или
друга форма ще го усетим. Но властимащите решиха да
бъдем богати на почивни дни. Честито на печелившите!
Сп. „Икономика“ потърси мнения по темата. Те не потвърждават логиката на парламент и правителство. Остава да вярваме, че всяко решение е предпоследно.

Р

аботодателите са единодушни, че разместването на почивни дни има неблагоприятен ефект
върху българската икономика. Парламентът
премахна сливането на празници и почивните
дни и отработването в събота, но прие предложението на Министерския съвет, срещу което се обявиха работодателските организации. Новата разпоредба
не води до решение на проблема, тъй като направените
промени намаляват работните дни през годината средно с три. По наши изчисления между 251 и 253 варират
делничните дни, в които се работи, а с тази поправка
те ще станат 249. Това намаление означава около 1,2%
по-малко произведен брутен вътрешен продукт. При 92
млрд. лв. очакван БВП през 2017 г., ще имаме над 1
млрд. лв. загуба за икономиката. Като имаме предвид,
че около 40% от БВП се разпределя през държавния
бюджет, тази загуба за икономиката ще доведе и до помалко приходи в бюджета - от порядъка на 400 млн. лв.
В същото време намаляването на работните дни през

годината с три ще се отрази и върху възнагражденията
на работещите, като годишният доход ще падне средно
с около 115 лв.
Затова работодателските организации настояват през
годината да се почива единствено в дните, когато се падат празниците. Практиката на административна намеса
за удължаването на празниците води не само до загуби
за икономиката и до натоварване на бизнеса, но и хората губят нормалния си ритъм на живот.
Многото официални почивни дни налагат да си дадем
сметка и за ценностите, които изграждаме в обществото
- дали се стремим към работлива и просперираща европейска нация, или насърчаваме безгрижие и мързел с
балкански привкус. Пазарната логика обаче е безпощадна - като работим по-малко, по-малко ще изкарваме. В
такъв случай не бива да се оплакваме, че сме най-бедни
в Европа, щом сме богати на празници.

ÏÀÇÀÐÍÀÒÀ ËÎÃÈÊÀ Å ÁÅÇÏÎÙÀÄÍÀ
- ÐÀÁÎÒÈÌ ËÈ ÏÎ-ÌÀËÊÎ,
ÏÎ-ÌÀËÊÎ ÙÅ ÈÇÊÀÐÂÀÌÅ
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Âàñèë Âåëåâ, ïðåäñåäàòåë íà Àñîöèàöèÿòà
íà èíäóñòðèàëíèÿ êàïèòàë â Áúëãàðèÿ:

ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÀÒÀ
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÏÎÇÂÎËßÂÀ ÂÑÅÊÈ
ÄÀ ÑÈ ÂÇÅÌÅ
ÎÒÏÓÑÊÀ, ÁÅÇ
ÖÅËÈßÒ ÁÈÇÍÅÑ
ÄÀ ÑÅ ÍÀÒÎÂÀÐÂÀ
Ñ ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈ
ÏÎ×ÈÂÍÈ ÄÍÈ
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Ðóìåí Äðàãàíîâ, äèðåêòîð íà Èíñòèòóòà
çà àíàëèçè è îöåíêè â òóðèçìà:

Äúëãèòå óèêåíäè âîäÿò
äî ïîâå÷å ðàçõîäè

Л

огиката
предполага,
че колкото повече са
празничните дни, толкова по-добре за туризма. Но невинаги е
така. Бизнес хотелите губят от
дългите уикенди и сливането на
празници, тъй като тогава компаниите не работят и съответно
големите градски хотели не се
радват на посещаемост. Съгласно трудовото законодателство,
когато денят се води празничен,
заплащането е по-високо.
И затова по време на празници
туризмът има по-високи разходи.
Ето защо туристическият бранш
застава на становището, че е подобре да няма сливане с уикенда
и да не се добавят повече почивни дни към официалните празници. Който иска да празнува или да
почива, той може да ползва дни
от отпуската си. Това не ощетява
никого и не се нарушава нормалната икономическа логика, както
навсякъде по света.

Празниците не ни правят побогати. Те правят по-весели хората, които празнуват, но правят
по-тъжни онези, които не могат
да си го позволят. Най-засегнати
са онези, които губят и плащат.
Повечето празници не са добрият вариант. Когато има бележита
дата, трябва да знаем, че това
е празник и да го отбележим подобаващо, а не многото почивни
дни да убиват истинския празник.
Съвременната икономика е
толкова гъвкава, че позволява
всеки да удължи чрез отпуска
празника, но това е еднолично
решение на всеки работещ. То
не натоварва целия бизнес, не
прекъсва бизнес процесите и
няма да води до оскъпяване на
труда. Онзи, който празнува, не
празнува по нареждане на Министерския съвет, а защото е в
състояние добре да организира
пътуването си. Досегашната система нанасяше щети на туристическия бизнес.
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ÈÌÀÌÅ ÑÚÌÍÅÍÈß ÇÀ ÏÐÀÂÎÒÎ ÍÀ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÊÈß ÑÚÂÅÒ ÄÀ ÎÁßÂßÂÀ
ÇÀ ÍÅÏÐÈÑÚÑÒÂÅÍÈ È ÄÐÓÃÈ ÄÍÈ,
ÈÇÂÚÍ ÎÔÈÖÈÀËÍÈÒÅ ÏÐÀÇÍÈÖÈ

Ïëàìåí Äèìèòðîâ, ïðåçèäåíò íà ÊÍÑÁ:

Íóæíî å ïðèíöèïíî ðåøåíèå
çà ñëèâàíåòî íà ïî÷èâíè äíè

П

редложението за промяна в Кодекса на труда, свързано със сливането на празнични и
почивни дни, вече е прието и всички трябва
да се съобразим с него.

Въпреки всичко обаче ние продължаваме да имаме
своите сериозни принципни и правни възражения срещу тази уредба. Както добре се знае, конфедерацията
внесе официално становище до социалната комисия в
парламента, че подкрепя с резерви промяната, тъй като
тя очевидно носи в личен план повече неработни дни на
работниците и служителите, което означава, че ще бъде

прието от тях.
Въпреки това обаче продължаваме да изразяваме
съмнения относно основното право на Министерския
съвет да обявява за неприсъствени и други дни, извън
официалните празници.
Основната позиция на КНСБ е, че въпросът със сливането на почивни и празнични дни е принципен и затова е нужно генерално решение. Такова предложение бе
изпратено и до социалния министър Зорница Русинова,
тя обаче не се съобрази с правните ни аргументи.

7

ÈÄÅÈ ÇÀ
ÍÎÂ ÁÈÇÍÅÑ

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ
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К

раят на годината за мнозина е период на активно планиране и обмисляне на нови начинания,
проекти и дори стартиране на нови компании.
Затова в следващите редове ще ви запознаем
с няколко бързо развиващи се технологични сегмента, които могат да предложат интересни възможности за инвестиции през следващата година. Новосъздадени дигитални платформи, ИТ сегменти, екосистеми за
приложения и бизнес модели – всички те се отличават с
изключително нисък праг за навлизане на нови играчи,
което ги прави подходящи както за инвеститори със сериозни възможности,
така и за начинаещи предприемачи
без особен опит и
средства.

Áëîê÷åéí
Както вече сме
писали, блокчейн
(blockchain) представлява
иновативна технология
за създаване на
отворени, независими и прозрачни
бази данни, чрез
които могат да се
изграждат и управляват както нов
тип финансови инструменти, така и
публични
услуги,
независими бизнес
организации и цели
отворени
онлайн
пазари.
Първият

по-голям проект, базиран на блокчейн, е криптовалутата
биткойн. През последните месеци обаче технологията се
използва все по-активно и от банки, стартиращи фирми
и дори правителствени институции, които изследват възможностите й за улесняване на различни процеси. На
практика чрез нея всяка организация, физическо лице
или общност може да създаде собствена отворена и прозрачна система от правила (т.нар. умни договори – smart
contracts), чрез която да предлага различни услуги. Вече
дори съществуват платформи, предлагащи „блокчейн
като услуга“ на стартъпи и други независими играчи.

Óñëóãè çà 3D ïðèíòåðè
Принтирането на триизмерни (3D) обекти вече изобщо не е рядкост и само в България има няколко десетки
фирми, предлагащи подобни услуги. Засега техни клиенти са най-вече архитекти, проектанти, промишлени дизайнери и маркетинг агенции, но очакванията са в бъдеще чрез 3D принтери да се произвежда и голям процент
от промишлената продукция. Създаването на поредния
обект за 3D принтиране може и да не изглежда като кой
знае каква бизнес възможност. Около този бранш обаче тепърва предстои да се обособят множество други
ниши, в които си струва да се инвестира – от доставката
на консумативи за 3D принтери, през ремонта и сервиза
на такива устройства, до онлайн магазини за дизайн на
артикули за принтиране.

Âèðòóàëíà ðåàëíîñò (VR)
Ако все още не сте забелязали бързото развитие на
този сегмент през последните месеци, вероятно живеете
в пещера. Множеството нови шлемове и очила за виртуална реалност, все по-евтините камери за заснемане на
такова съдържание и новите платформи за генерирането
му превръщат бранша в една от най-динамичните технологични сфери, която със сигурност ще се развива още
по-бързо през следващата година. Вече се появяват и
първите платформи, позволяващи лесното конвертиране
на 3D съдържание във формат, подходящ за различните
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ÒÅ ÑÀ ÏÎÂËÈßÍÈ ÎÒ
ÍÎÂÈÒÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈ
ÏËÀÒÔÎÐÌÈ È ÅÊÎÑÈÑÒÅÌÈ

VR шлемове и очила. А една от най-перспективните сред
тях е на българската стартираща фирма Intugame, чието решение позволява на всеки да създава относително
лесно игри или друго съдържание за виртуална реалност.

Óñëóãè çà òåñòâàíå
Появата на все повече мобилни и уеб приложения,
платформи за електронна търговия, онлайн услуги и
софтуерни инструменти може и да прави живота ни поинтересен, ефективен и забавен. Много от тях обаче не
работят толкова добре, колкото ни се иска, а все повече
нови онлайн проекти се създават от екипи без достатъчен
технологичен опит. Това на свой ред увеличава нуждата
от по-сериозни тестове на новите услуги и приложения.
Дейност, която постепенно се превръща в перспективна пазарна ниша, в която тепърва ще има нужда от още
фирми с изградени процедури и стандарти за тестване
на дигитални платформи.

ТРЕНД
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Èíòåðíåò íà íåùàòà

В доста статии в сп. „Икономика“ сме обръщали внимание
на перспективите пред този динамичен ИТ бранш, както и на
това, че София е на път да се
превърне в хъб за създаването
и тестването на нови Internet of
Things (IoT) услуги. Очаква се
все повече предмети около нас
скоро да се сдобият с интернет
свързаност и „интелигентност“
- от дрехи, домашни електроуреди, отоплителни системи,
автомобили, домове и какво ли
още не. А това от своя страна
ще създаде огромни нови възможности за бизнес, създавайки
множество нови технологични
подсегменти и въвличайки компаниите от десетки други икономически браншове.

Îòäàëå÷åí
òåõíè÷åñêè
ñúïîðò
Технологиите стават
все по-достъпни, устройствата – все по-разнообразни, а все повече хора
– от две годишни деца, до
пенсионери, вече работят с различни дигитални приложения. Всичко
това означава само едно
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Специалистите по дигитален маркетинг отдавна предлагат консултации за присъствие в социалните мрежи –
дейност, която най-често се свежда до поддръжката на
Facebook и Twitter страници, както и pay per click реклама във Facebook. С нарастване популярността на други социални канали като Snapchat, Pinterest и Instagram
обаче тепърва работата на дигиталните маркетолози ще
се разнообразява, а последната от трите посочени платформи се очаква да стане истински хит и през следващите години да се окаже във фокуса на рекламистите.
Не би било пресилено, ако прогнозираме, че много скоро
за компаниите от някои
браншове доброто присъствие в Instagram ще
бъде по-важно, отколкото
това в самата Facebook
(която между другото е
собственик на Instagram).

– проблемите при работа с компютри и телефони ще се
увеличават и нуждата от поддръжка, ремонтни дейности, услуги, свързани със сигурността, както и от съвети в
тази област ще нараства. Добрата новина е, че повечето
от тези услуги могат да се извършват онлайн, което увеличава възможностите пред фирмите и специалистите за
онлайн поддръжка на компютри. При това тази дейност
може да бъде извършвана виртуално във всяка точка на
света, което означава, че българска компания може лесно да предлага подобни услуги по интернет на потребители от Западна Европа и САЩ, разширявайки спектъра
на аутсорсинг услугите, предлагани у нас за чужбина.

ТРЕНД

Instagram êîíñóëòàíò

Ñòàìåí ßíåâ:

ÏÐÈÂËÈ×ÀÌÅ ÏÎÂÅ×Å
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÂÚÂ

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ

Г

-н Янев, успешна ли бе 2016 г. за Българската
агенция за инвестиции? Какво планирахте и какво се случи с инвестициите през годината?
- До края на 2016 г. БАИ е сертифицирала 24 проекта на стойност 385 млн. лв. и се очаква да се открият 4700 нови работни места. Докато през цялата 2015 г. сме
имали едва 12 сертифицирани проекта на обща стойност
малко над 200 млн. лв. Така че мога спокойно да споделя, че
2016 г. бе успешна за нас.

НА ФОКУС
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- Към какво основно бе насочен инвеститорският интерес?
- На база сертифицираните проекти става ясно, че инвеститорите реализират своите проекти предимно в секторите
автомобилостроене, ИТ и логистика. Надявам се през 2017
г. да има още повече проекти в тези и други области, като
хранително-вкусовата и спа туризма.
- Продължава ли тенденцията Южна България да
бъде по-привлекателна за инвеститорите и каква е причината?
- Южна България е успяла да привлече повече инвестиции в автосектора, но се наблюдава и засилен интерес
към районите със завишена безработица в Северозападна
България. Очакванията са в скоро време и в този район да
има стратегически инвеститор, който да подобри социалната среда в региона. Друга тенденция е инвеститорите все
повече да търсят градове за инвестиции като Русе и Шумен,
вместо София.
- Обикновено инвеститорите търсят политическа и
икономическа стабилност. Смятате ли, че оставката на
правителството и евентуални предсрочни избори ще се
отразят негативно на бизнес средата?
- Темпото в ръста на икономиката и инвестициите, което
се натрупа през последните години, се надявам да се запази до края на 2017 г., но ако предполагаемата политическа
криза се задълбочи и удължи, това ще рефлектира много
неблагоприятно на инвестиционните намерения към България. В допълнение, достъпът до европейско финансиране
също може да е застрашен след оставката на правителството. Относно влиянието на политическата обстановка върху
инвестициите, все още няма негативи. Категорично досега
няма отказал се инвеститор заради влошената политическа
обстановка в България. Тук е нашата роля като агенция да
работим по-усилено, за да не се отрази негативно създалата
се политическа ситуация върху интереса към България като

добро място за инвестиции.
- Какви са прогнозите ви за 2017 година и по какви
приоритети ще работите?
- Очаквам да продължим нашата усилена работа да привличаме все повече нови, атрактивни инвеститори, най-вече
носители на високи технологии. Прогнозата за 2017 г. е, че
агенцията ще сертифицира над 20 нови проекта за над 400
млн. лева с потенциал за откриване на нови над 6000 работни места. Агенцията работи в тясна връзка с кметовете
на всички български общини и се очаква в началото на 2017
година да излезе общински инвестиционен каталог, който
да съдържа основна информация за качествата на икономиката и възможностите за инвестиции на всеки район в
страната. Българската агенция за инвестиции ще се фокусира и върху организирането на инвестиционни форуми с
регионален характер и съвместни регулярни срещи между
служители на БАИ и общините с цел подобряване обслужването на инвеститорите. Една от основните цели на БАИ е
да направи промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Целта е да се предоставя подкрепа за големи и малки
инвеститори, както и за стартиращи компании.

ÏÐÅÇ 2017 Ã. ÙÅ ÐÀÁÎÒÈÌ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÈ ÇÀ
ÍÀÄ 400 ÌËÍ. ËÅÂÀ, ÊÀÇÂÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÚÒ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÀÃÅÍÖÈß ÇÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

НОМИНАЦИИ ЗА
„ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА“

2016

Êîíêóðñúò öåëè äà îòëè÷è íàé-çíà÷èìèòå èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè,
ðåàëèçèðàíè ïðåç 2016 ã. â Áúëãàðèÿ.
×ðåç “Èíâåñòèòîð íà ãîäèíàòà” ÁÀÈ æåëàå äà ïîîùðè êàêòî íîâè ïðîåêòè,
ðåàëèçèðàíè “íà çåëåíî”, òàêà è äîáðå ðàçâèâàùè ñå áèçíåñè.

Ïðîåêòèòå ùå áúäàò îöåíÿâàíè îò àâòîðèòåòíî æóðè ïî ñëåäíèòå êðèòåðèè:

9 îáåì íà èíâåñòèöèÿòà;

9áðîé íà ðàçêðèòè íîâè ðàáîòíè ìåñòà;

9 èíâåñòèöèÿ â ðåãèîí ñ íèñúê èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ è âèñîêà áåçðàáîòèöà;
9 èíâåñòèöèÿ â îáó÷åíèå íà êàäðè;
9 èíâåñòèöèè â ìåðêè çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
Ïî÷åòíè íàãðàäè - Çëàòåí áèê, ùå áúäàò ðàçäàäåíè â ñëåäíèòå êàòåãîðèè:
1. Èíâåñòèòîð íà 2016 ã. (êîìïëåêñíà îöåíêà);
2. Èíâåñòèöèÿ íà çåëåíî íà ãîäèíàòà;
3. Èíâåñòèöèÿ â ðàçøèðÿâàíå íà áèçíåñ;
4. Èíâåñòèöèÿ â èíîâàòèâåí áèçíåñ;
5. Èíâåñòèöèÿ â ÷îâåøêè êàïèòàë;

Ïî÷åòíè íàãðàäè - ïëàêåòè íà Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ çà èíâåñòèöèè, ùå áúäàò
ðàçäàäåíè â ñëåäíèòå êàòåãîðèè:
1. Èíâåñòèöèÿ â ñëèâàíå/ïðèäîáèâàíå;
2. Óñïåøåí ñòàðòúï;
3. Îáùèíà â Áúëãàðèÿ ñ íàé-ìíîãî èíâåñòèöèè

Ìîæåòå äà íàïðàâèòå ñâîÿòà íîìèíàöèÿ äî 15 ÿíóàðè 2017 ã.
www.investbg.government.bg

НА ФОКУС
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Çà åäèíàäåñåòè ïúò Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ çà èíâåñòèöèè îðãàíèçèðà
ãîäèøíèòå íàãðàäè “Èíâåñòèòîð íà ãîäèíàòà”.

ПРОМЯНАТА

ÇÀÏÎ×ÂÀ ÎÒÃÎÐÅ
àâòîð: ßíà Êîëåâà

И

скате по-високи резултати в бизнеса си? Първо огледайте внимателно каква организация на работа сте
създали. Един от факторите, които
имат най-голямо въздействие, са
хората в компанията. Затова си заслужава да
отделим време и усилия и да се фокусираме
върху управлението на човешките ресурси,
казва Ива Балашева, собственик на IVB, компания, която се занимава с консултиране в
областта на човешките ресурси и организация
на събития. Името на компанията е абревиатура на Innovative Vision of your Business и тя
наистина предлага иновативна визия за бизнеса. Интересен е начинът, по който тя организира собствения си бизнес, когато предприема
крачка встрани от големите компании.

Ôîòî: Äåñèñëàâà Âåñåëèíîâà

HR KОНСУЛТ
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Â äúëáîêè âîäè

Бизнесът се прави от хора – каквито и технологии и машини да има, в
основата на всичко са хората, казва Ива Балашева

Като естествена стъпка в кариерното си
развитие Ива Балашева създава свой стартъп, след като е била мениджър в сферата
на човешките ресурси - от 2004 г. е била последователно HR ръководител в две международни компании – „Фесто производство“ и
застрахователна компания „Уника“. Не е било
лесно да започне отначало, като се откаже
от корпоративната работа, която вече добре
познава и има чудесен екип. Близо година
обмисляла дали да поеме риска и в крайна
сметка приела предизвикателството. Предупредила достатъчно рано прекия си ръководител, за да осигури плавен преход при своето
оттегляне. Напуснала през септември 2015 г.
Първоначално се фокусирала в управлението
на зала за събития, главно в областта на HR
и на обученията. От януари 2016-а разгръща
потенциала си в стратегическото управление
на човешките ресурси.

Ôîêóñ
През първите два-три месеца се почувствала в известна безтегловност. Но това било
време, в което да свикне с новото си амплоа.
Нещата определено потръгват, след като влиза в мрежата на BNI, защото в HR сферата
доверието е изключително важно. „За да повериш стратегическото управление на своя
бизнес, трябва да повярваш в уменията на

Често на ръководна позиция застават
служители от компанията, които нямат уменията да управляват хора, но трябва бързо
да влязат в тези нови „обувки“. Обикновено те се боят да делегират отговорности и
не знаят как да създадат правила. Ива Балашева им помага да научат всичко това.
Като правило първата й стъпка е да анализира на какъв етап е организационната
култура на компанията. Прави разговори
на живо с мениджърите, понякога включва
и анонимно онлайн допитване до служителите. На базата на внимателно събраната
информация се прави план с участието на
собственика или на изпълнителния директор какви ще са следващите стъпки, за да
се решат очерталите се проблеми.

Òðàíñôîðìàöèÿ
Хаос в дейността, липса на ясна структура и на разписани длъжностни характеристики и функции – това са чести „дефекти“ в организацията на работа. Но когато
се вземат необходимите мерки, за една година може да има видим резултат, какъвто
и да е случаят. Нужно е време, в което промяната да се направи, но и да се превърне
в устойчиво състояние. Ето защо Ива Балашева е въвела абонаментния принцип.
Предлага различни пакети в зависимост от
това дали компанията иска бърза промяна
или държи това да става по-плавно. „Пози-

ÍÓÆÍÈ ÑÀ ÐÅÄÈÖÀ
ÖÅËÅÍÀÑÎ×ÅÍÈ
ÓÑÈËÈß, ÒÚÉ ÊÀÒÎ ÍßÌÀ
ÌÀÃÈ×ÅÑÊÀ ÏÐÚ×ÈÖÀ,
ÊÎßÒÎ ÄÀ ÏÐÅÂÚÐÍÅ
ÕÀÎÑÀ Â ÏÅÐÔÅÊÒÅÍ ÐÅÄ,
ÏÎÑÎ×ÂÀ ÈÂÀ ÁÀËÀØÅÂÀ
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тивната трансформация не може да стане
с инцидентно действие. Няма магическа
пръчица, която да превърне хаоса в перфектен ред.
Нужни са редица целенасочени усилия, основани
на анализ и на конкретни
стъпки“, посочва основателката на IVB. Често лошата организация се дължи
на бързото разрастване
или на настъпили промени
в компанията. Но ако топ
мениджърът осъзнава нуждата от подобрения, той е готов да предприеме и съответните стъпки за това. В
такъв случай реорганизацията тръгва от
върха и стига до основите. И ако попитате
колко ще ви излезе такава промяна, Ива
Балашева отговаря: „Въпросът не е колко
струва да се направи промяната, а колко
скъпо излиза, ако не я направите“.

Áåç îãðàíè÷åíèÿ
Бизнесът се прави от хора – каквито и
технологии и машини да има, в основата
на всичко са хората. Структура, ред и правила са необходими условия за успех на
компанията. Старият йерархичен модел
не е задължителен. Вече има компании,
които опитват да прилагат нови методи на
организация и управление, които се базират на принципите на децентрализация,
споделена отговорност и самоуправляващи се екипи. В такива компании хората
са високомотивирани и се организират в
екипи в зависимост от целите и конкретните проекти. Досега Ива Балашева не е
работила с фирми, които искат да въведат
подобен модел на управление, но би приела и такова предизвикателство.
IVB е в етап да разраства дейността си. Ива Балашева е удовлетворена от
резултатите, които за този кратък период
постига. Ориентира услугите си към клиенти, които са осъзнали необходимостта от
структуриране на своя бизнес и намиране
на подходящи хора. Засега действа само
в България, но след време - вероятно и в
други страни от региона.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ

9 Êîìïàíèèòå ìîæå äà ðå-

øàò ñàìè äà íàïðàâÿò ïðîìÿíàòà. Íî ìîæå äà èçïîëçâàò
êîíñóëòàíò.

9 Ïðè âñè÷êè ïîëîæåíèÿ

îáà÷å ôèðìèòå òðÿáâà äà
èäåíòèôèöèðàò ñâîèòå áîëêè
è äà ïðåäïðèåìàò ñòúïêè çà
ïðîìÿíà.

9 Çà ìàëêà êîìïàíèÿ àóò-

ñîðñèíãúò íà HR óñëóãè å
ïî-äîáðèÿò âàðèàíò, òúé êàòî
òÿ íå ìîæå äà ñè ïîçâîëè äà
íàçíà÷è âèñîêîïëàòåí HR
ìåíèäæúð, à è íå å íåîáõîäèìî. Íå å ïî ñèëèòå íà
îáèêíîâåí HR ñïåöèàëèñò äà
íàïðàâè òàêàâà ãåíåðàëíà
ïðîìÿíà.

9 Êîãàòî èìà ÿñíîòà êàêâî

èñêàìå äà ïîñòèãíåì è ñå
ñúçäàäå ïëàí ñ êîíêðåòíè
ñòúïêè êàê òîâà äà ñòàíå,
âñè÷êè òðÿáâà äà ñà ñòðèêòíè
è äèñöèïëèíèðàíè â èçïúëíåíèåòî.

HR KОНСУЛТ

този, който твърди, че има нужната компетентност“, обяснява Ива. И вратите пред
нея се отварят. Тя е магистър по право от
СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по
управление и развитие на човешките ресурси от Училището по мениджмънт на
Нов български университет. Като опитен
специалист добре комбинира развитието
на меките умения и подбора на кадри, като
отдава особено внимание и на юридическата страна на нещата. Работи основно
с компании, които имат персонал между
20 и 80 души и са в процес на динамично
развитие. Това са фирми, които имат нужда да създадат добър ред и структура, да
подберат, да мотивират, да задържат, но и
да обучават кадрите си.

Ðàÿ Ìîëëîâà:

ÊÎÃÀÒÎ ×ÈÑËÀÒÀ ÃÎÂÎÐßÒ,

ВСИЧКИ МЪЛЧАТ
àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

ПОРТФЕЙЛ
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обрият финансов мениджър е субективно понятие.
Определението „добър“ има
много различни измерения
- добър в планирането, организирането, анализирането, контрола, оценката на риска и бюджетирането, способен да разпознава
детайла в цялата картина и да взима
правилни решения. Той може да е дипломатичен в преговорите с контрагенти, надежден в критични моменти, справедлив в оценките, умеещ
правилно да използва и да развива
потенциала на своя екип, с точен и
структуриран подход към задачите,
гъвкав и сериозен. Формулата за успеха е да се намери балансът между
различните измерения.
Красотата в тази професия е
в умението при всяка една задача,
казус или проблем да намериш правилния подход за планиране и своевременно изпълнение в рамките на
бюджета. Красиво е също така да
можеш да проследиш как един организъм расте и ти да си основна брънка в колелото на неговото развитие.
Всяка компания има свой пулс и свой
индивидуален потенциал, но и своите
недостатъци и слаби места. Нейният
темп на развитие оказва пряко отражение върху служителите и това прави работата на финансовия директор
изключително отговорна.
Невярната представа за финансовия директор е възрастен, лош и
вечно намръщен чичко с кръгли очилца, бяла риза и тъмен костюм, чиято
единствена цел е да съкращава раз-

ходите. В действителност, съвременният финансов директор отдавна не
е този персонаж. Той играе ключова
роля при вземането на правилни управленски и стратегически решения,
като изпълнява коректно задължението си за предоставяне на правилната информация в точното време. Той
трябва да задава правилните въпроси, за да може на всекиго да е ясно
кога да каже „Не“ и как да каже „Да“.
Фокусът изисква правилно да се определи кои разходи да се съкратят и
къде и как да се инвестира, така че
всяка дейност да има добавена стойност към стратегическите цели за
развитие на компанията.
Неписаните правила, които
спазвам, водят до един и същ резултат - когато числата говорят, всички
останали мълчат.
Eфективното използване на средствата е ключовата роля на финансовия директор във всяка компания.
Зад кадър остава по-трудната
част от тази професия. Често финансовият директор е този, който съобщава лошите новини; този, който
отказва или пък трябва да изисква от
екипа си да намира точните алтернативи. Времето никога не стига, а винаги трябва да смяташ няколко хода
напред. В нашата работа понякога се
налага да преглътнеш личното его,
да работиш наравно с екипа си и да
умееш да мотивираш, а това, което
се вижда, е крайният резултат.
От финансовия директор на го-

ляма компания се очаква да държи
фокуса си върху много повече неща
едновременно и да усеща правилно
връзките помежду им. Предизвикателството става значително по-голямо. Доброто финансово управление
изисква детайлно познание на финансовата индустрия, правната рамка
и приложимите инструменти, а когато
говорим за международна дейност,
обхватът нараства. В международен
мащаб динамиката на промените е
толкова по-осезаема и с толкова повисок темп, че ако искаш да останеш
в играта, нямаш право на грешки.
Най-голямото
предизвикателство за БМФ Порт Бургас е да се
докаже като предпочитан партньор
в България и на черноморския пазар. Нашите конкуренти са с дългогодишни традиции в този бизнес. От
2012 г. досега вложихме много ресурси в развитието на пристанищната
инфраструктура, модернизация на
съоръженията, закупуване на ново
оборудване и информационни управленски системи. Имайки предвид
значителните инвестиции, които извършихме за кратко време, можем
да кажем, че за нас началото беше
трудно, но не ни липсва амбиция,
прецизна организация и дългосрочен
план за действие. Факт е, че бързо
успяхме да се утвърдим на националния и международния пазар като име
и да извоюваме имидж на коректен и
надежден партньор. Доказателство
за това е тенденцията все по-често
да сме предпочитан контрагент за
дългосрочно сътрудничество. Това
говори не само за доверие в нас, но

ÄÈÍÀÌÈÊÀÒÀ ÍÀ ÏÐÎÌÅÍÈÒÅ Å ÒÎËÊÎÂÀ
ÃÎËßÌÀ, ×Å ÈÑÊÀÌÅ ËÈ ÄÀ ÎÑÒÀÍÅÌ
Â ÈÃÐÀÒÀ, ÍßÌÀÌÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÃÐÅØÊÈ
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Опитът ми като финансист показва, че ако критериите за успех не
отразяват фокус над клиентите и конкуренцията, то най-вероятно сметките
са грешни.
Управлението на риска е като ежедневно жонглиране с опасни предмети. От една страна, за всяко начинание
трябва да се идентифицират потенциалните рискове, да се разработи стратегия за преодоляването им, да се следят периодично и да се контролират,
тъй като те може да имат негативно
отражение върху компанията и нейния
паричен поток. От друга страна, порисковата инвестиция по правило води
до по-голяма възвръщаемост.
Новото в работата на финансовия отдел е да израства с темпа на
развитие на компанията. Предизвика-

телствата са много и част от тях са имплементация на нови информационни
управленски системи и анализиране на
голям обем данни в търсене на нови
KPIs (Key Performance Indicators), които
най-вярно, точно и коректно да отразяват развитието на компанията и стратегическите цели на ръководството.
Ориентирах се към работа във
финансовия сектор, тъй като това
беше моята детска мечта за кариерно
развитие. В училище се справях отлично с математиката, а впоследствие се
оказа, че освен с цифри умея да работя успешно и с хора. Това са основните умения, които следва да притежава
един „добър финансов мениджър.
Всичко останало може да се научи.
Моят съвет, свързан с по-доброто
финансово управление, е, че всичко
се постига с труд, талант и правилен
подбор на екип от професионалисти.
Тогава положителният резултат винаги
е налице, а заслугата е отборна.

Ë

Ðàÿ Ìîëëîâà å ôèíàíñîâ
äèðåêòîð íà ÁÌÔ Ïîðò
Áóðãàñ îò 2013 ã. íàñàì.
Ïðåäè òîâà â ïðîäúëæåíèå íà íàä ïåò ãîäèíè å
áèëà ÷àñò îò åêèïà íà
Áàíêà Ïèðåîñ Áúëãàðèÿ,
ïîñòåïåííî èçêà÷âàéêè
ñå â éåðàðõèÿòà. Êàðèåðíîòî é ðàçâèòèå
çàïî÷âà ïðåç 2003 ã. â
áàíêîâèÿ ñåêòîð. Çàâúðøèëà å ñïåöèàëíîñòòà
“Áàíêîâî äåëî è ôèíàíñè” â Óíèâåðñèòåòà çà
ïðèëîæíè íàóêè â Êüîëí,
Ãåðìàíèÿ.
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показва, че в наше лице виждат готовност за промени и за развитие на предоставяните услуги.
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ко повечето фирми и компании
бяха подготвили специални оферти само за дните на Коледа и Нова
година, то Общинска банка удължиха празника. Банката е подготвила страхотни предложения за своите клиенти, които влизат в сила от новата 2017
година. Специална изненада са и много изгодните условия по ипотечния кредит „Мечтан дом“, които се нареждат сред най-добрите на банковия пазар.

Èìåííî ñåãà å ìîìåíòúò
çà ïîêóïêà íà íîâî æèëèùå

Не само защото на мнозина се падна
късметът „Нова година – нов дом“. Но и
защото експертите прогнозират, че цените
на имотите ще продължават да се повишават и през 2017 година. Още повече, че по
данни на НСИ през 2016 година темповете на ръст в цените бяха по-динамични от
тези през 2015 и 2014 година. Статистиката
сочи също, че поскъпването на жилищата е
валидно както за новото, така и за старото
строителство.
Въпреки че има повишено търсене,

íàïúëíî ðåàëíî å äà ñå íàìåðÿò
õóáàâè è àòðàêòèâíè èìîòè íà
ïàçàðà

За това допринася и устойчивата тенденция за строителство на все по-качествени и
функционални жилища, както и повече многостайни апартаменти. По данни на НСИ,
само за второто тримесечие на 2016 г. има
ръст с 15.6% на новопостроените жилища,
спрямо второто тримесечие на 2015 г. От
тях най-много се намират в Пловдив, Варна
и Бургас. Така се увеличава и шансът ни да
се сдобием с добро жилище, в добър район

и, разбира се, в точния момент.
Ако вече сте се решили да закупите жилище, но имате нужда от допълнително финансиране,

ìîæåòå äà ïðèáåãíåòå
äî èïîòå÷åí çàåì

Отлично решение в тези случаи е жилищният кредит на Общинска банка „Мечтан
дом“. От Нова година той е с изключително промоционални условия, в това число и
лихва от 4.20% за срок до 15 години. Максималният му размер се определя от типа
на строителство на имота, който ще служи
за обезпечение по кредита, и може да е до
80% от покупната цена на жилищния имот.
Кредитът може да бъде в лева или евро
и със срок на издължаване до 30 години.
Има и специални бонуси като безплатна
застраховка „Живот“, гратисен период за
плащане на главницата по кредита от 12
месеца, без комисиона за предсрочно погасяване и др.
„С жилищния кредит „Мечтан дом“ даваме възможност на хората да имат дома, за
който са мечтали. Всеки човек заслужава
да има свой дом, такъв, какъвто го желае.
Затова ние направихме нови, още по-атрактивни условия за кредита, които правят
лесно осъществима тази човешка мечта.
Условията са изгодни, гъвкави и идват точно навреме“, коментира Иванка Попова,
член на УС на Общинска банка.
Затова, ако сте решили да вземете кредит
за покупка на жилище, смело можете да се
възползвате от новогодишната изненада на
Общинска банка и да вземете късмета си в
свои ръце.
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Kmeta.bg е посланикът
на градоначалниците

Посланикът на българските
общини и кметове в Брюксел е
Kmeta.bg. Това каза директорът
на дирекция „Околна среда“ към
ЕК Джордж Кремлис по време
на официалната церемония „Кмет
на годината“ в столичния хотел „Маринела“. „Всички вие, българските
кметове, имате привилегия да бъдете представлявани от чудесен

ɇȺȽɊȺȾɂ

кметските Оскари се пренесе и в
социалните мрежи, като в заключителния етап на конкурса всеки
ден около 20 000 души гласуваха
за своите фаворити. Освен с големите награди „Кмет на годината“,
кметове бяха отличени с престижната награда „Кмет на гражданите“ и
призове в 8 категории по секторни
политики.
2-9

ɇȺȾ 600 000 ȻɔɅȽȺɊɂ ɋȿ ȼɄɅɘɑɂɏȺ ȼ ɇȺɐɂɈɇȺɅɇɈɌɈ
ȽɅȺɋɍȼȺɇȿ ɇȺ ɈɋɄȺɊɂɌȿ ɁȺ ɈȻɓɂɇɂɌȿ
посланик – Kmeta.bg, и по-скоро от
неговия създател Боян Томов. Той е
гласът на кметовете в Брюксел – където ви представлява и защитава“,
подчерта Джордж Кремлис. Над

600 000 българи се включиха в националното гласуване за четвъртото
издание на кметските Оскари, организирани от Kmeta.bg – Портала
на българските общини. Битката за
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ɉɊɂȼɂɅȿȽɂə,
Ⱥ ɇȿ ɉɊȺȼɈ
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Ôîòî: Pixabay

ВЪЗХОД на

ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ
ÌÅÒÀËÓÐÃÈß
àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà

В същото време в България се наблюдават
същите проблеми, от които страда европейската металургия - тя остава под натиска на
нечестната търговия от трети страни и нарастващите цени на енергията. Двама от най-успешните бизнес лидери споделят опит как да
се държи кормилото на управлението дори в
несигурна среда.

ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÒÅ 15
ÃÎÄÈÍÈ ÑÀ ÈÍÂÅÑÒÈÐÀÍÈ
ÍÀÄ 2,5 ÌËÐÄ. ÅÂÐÎ,
ÊÎÅÒÎ ÍÀÏÐÀÂÈ ÑÅÊÒÎÐÀ
ÂÈÑÎÊÎÊÎÍÊÓÐÅÍÒÅÍ

УСПЕЛИТЕ
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Т

радициите винаги имат значение и там,
където е текло, пак ще тече. Доказва го
и българската металургия, която сега е
в период на своеобразно възраждане.
Тя има добро бъдеще и е основата за
устойчивото развитие на икономиката, твърдят
от Българската асоциация на металургичната
индустрия. За последните 15 години в металургията у нас са инвестирани над 2,5 млрд. евро,
което направи сектора висококонкурентен. Това
са много смели инвестиции, тъй като са дългосрочни и нямат бърза ликвидност. „Аурубис България“, Комбинатът за цветни метали в Пловдив,
„Стомана индъстри“ в Перник, „Алкомет“ в Шумен, производителят на алуминиеви профили
„Етем България“, стоманодобивният завод „Промет стийл“ край Бургас са сред най-успешните
предприятия в тази индустрия. Благодарение на
вложенията енергийното потребление в сектора
е намалено с 30%, разработени са нови продукти с по-висока добавена стойност и подобрено
качество.

Àíòîí Ïåòðîâ:

Íàøèÿò ïðèìåð
êàòî èíâåñòèòîð
å çàðàçèòåëåí

À

УСПЕЛИТЕ
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Àíòîí Ïåòðîâ å ðåãèîíàëåí ìåíèäæúð íà
“Âèîõàëêî” çà Áúëãàðèÿ. Çàâúðøèë å Èêîíîìè÷åñêèÿ èíñòèòóò â Ñîôèÿ (ñåãà ÓÍÑÑ)
ïðåç 1988 ã. Îòòîãàâà ñ èçêëþ÷åíèå íà
ïúðâàòà ãîäèíà ðàáîòè âúâ “Âèîõàëêî”,
êàòî òðúãâà îò íîâîîòêðèòîòî ïðåäñòàâèòåëñòâî íà ãðóïàòà ó íàñ è ó÷àñòâà â ðàçðàñòâàíåòî è ðàçâèòèåòî é.

Г

-н Петров, как „Виохалко“ успя трайно да
се установи в България?
- Низ от фактори, може би и стечения на
обстоятелствата. Когато вече искахме да
навлезем и като производители, се продаваха заводи. През 2000 г. за продажба беше обявено
пернишкото предприятие „Стомана“, както и Комбинатът за обработка на цветни метали. А чрез първата
инвестиция на зелено в завода за алуминиеви профили „Етем“, стартирала през 1997 г., бяхме набрали увереност, че тук може да се работи. Българският

екип също даде увереност, че нещата може да вървят
добре. И постепенно се стигна до тези големи инвестиции.
- Какъв бизнес управлявате?
- Бизнесът на „Виохалко“ в България е значим не
само от гледна точка на мащаба на инвестицията или
на онзи 1 млрд. евро, който прави групата. Значим е
и като заразителен пример. Когато именита фирма от
европейски или световен мащаб дойде в България и
предприеме масивни инвестиции, това показва, че тя

ÈÍÄÓÑÒÐÈßÒÀ ÒÅÏÚÐÂÀ ÙÅ ÑÅ ÐÀÇÂÈÂÀ,
ÒÅÍÄÅÍÖÈßÒÀ Å ÑÀÌÎ ÍÀÃÎÐÅ, ÒÚÉ ÊÀÒÎ ÌÍÎÃÎ
ÎÒ ÏÎÄÂÈÆÍÈÒÅ ÏßÑÚÖÈ ÂÅ×Å ÍÅ ÑÚÙÅÑÒÂÓÂÀÒ

- Какво ще кажете на потенциалите инвеститори
– струва ли си да се правят такива дългосрочни
инвестиции в България?
- Категорично – да. Нещата са много променени и
нямат нищо общо с периода 1994-1996 г. България
е европейска страна с невероятни перспективи, със
знаещи и можещи хора. Насищането с индустриални
предприятия е много ниско. Индустрията тепърва ще
се развива. Тенденцията е само нагоре. Много от подвижните пясъци и опасности вече не съществуват.
- Как обаче да се реши въпросът с недостига на
квалифицирани кадри?
- Този проблем не е от вчера и днес. Той става все

- Вярвате ли, че след като прескочим поредната
политическа криза, е възможно в българската икономика да се състои своеобразен ренесанс?
- Ренесансът в българската икономика е видим и
осезаем, но за лош късмет, точно когато скоростта на
растеж започна да се увеличава и се видяха перспективите, се стигна до тази политическа криза. Надяваме се скоро да бъде разрешена. Разчитаме на далновидността на политиците, иначе растежът се забавя, а
страната има нужда от него.
- Как се прави успешна кариера?
- Един от основните фактори е трудът – целенасочен, устремен и отдаден. Нужно е постоянство, желание, трябва също шанс и късмет. Ако не полагаш
усилия, дори да срещнеш късмета, няма да го уловиш.
Искаш ли да надминеш онези, които са твой еталон,
трябва да работиш много повече от тях.
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- Оправдаха ли се първоначалните очаквания,
че предстои добро развитие на бизнеса на наша
територия?
- „Виохалко“ дойде още от 1991 г. с търговска структура и това допринесе за натрупване на увереност. Минахме през тежки години, през 1995-1996 г. се стигна и
до хиперинфлация. Явно сме били по-смели, отколкото
обстановката е предполагала. Но решенията са били
правилни, щом се осъществиха всичките ни начинания.

по-осезаем, но е решим. България е отворена страна и дали българите ще започнат да се завръщат от
чужбина, дали ще идват хора от съседни страни, където безработицата е огромна, дали от българските
малцинства от Молдова, Украйна и Русия, но рано или
късно ще се намери решение. Подобни трудности с
недостиг на кадри някога е имала и Германия. Да се
надяваме, че проблемът ще е как да намерим нови и
нови хора, които да работят в новите и нови предприятия и фирми, създавани в България.

УСПЕЛИТЕ

е преценила възможностите на страната. Бъдете сигурни, че за много гръцки фирми фактът, че „Виохалко“ е тук, е напълно достатъчен, за да последват този
пример. Така косвеният ефект става много по-голям от
преките инвестиции и от резултатите на нашата група.

Íèêîëàé Êîëåâ:

Äúðæèì ôîêóñà
íà âíèìàíèå
âúðõó êëèåíòà

Í
УСПЕЛИТЕ
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Íèêîëàé Êîëåâ å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð
íà “Îãíÿíîâî Ê” ÀÄ è “Ïëåíà Áúëãàðèÿ”
ÅÎÎÄ îò 2001 ã. íàñàì. Òîé ñòàâà äîêòîð ïî èêîíîìèêà ïðåç 2003 ã. Çàâúðøèë
å ñïåöèàëíîñòòà “Ìåæäóíàðîäíè èêîíîìè÷åñêè îòíîøåíèÿ” â ÓÍÑÑ è Ìåæäóíàðîäíàòà ïðîãðàìà çà âèñø ìåíèäæìúíò
íà IMD Lausanne. Çàïî÷âà êàðèåðàòà ñè
â åäíà îò âîäåùèòå âúíøíîòúðãîâñêè
îðãàíèçàöèè, à â ïåðèîäà 1995-2001 ã. å
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “ÈÒÎÍÃ Áúëãàðèÿ” ÎÎÄ.

Г

осподин Колев, в какво е силата на силните компании?
- В ясната им мисия и визия. Всяка силна
компания знае много добре мястото си на пазара и перспективите си за развитие в дългосрочен план. В същото време тя трябва да е гъвкава и
приспособима, защото динамиката на пазарите днес е
много висока. За да е разпознаваема и ценена, трябва
да държи във фокуса си на внимание клиента и то във
всеки един етап на своята дейност - от проучването
на потребностите до продажбите. При B2B бизнеса,
какъвто е нашият, това е определящо.
- Каква е ролята на ръководния екип за това
компанията да следва успешно своята визия и
цели за развитие?
- Ролята на екипа е да разработи стратегия ясна, амбициозна, разбираема за компанията и изпълнима с наличните ресурси, както и прецизни оперативни планове за реализацията й. Тази на пръв
поглед банална и скучна формулировка крие зад
себе си огромен по обем труд. Дори и най-добрата
стратегия няма да свърши работа, ако зад нея не
стои професионален и мотивиран екип. Много често администрирането се бърка с управление. Ние
не ръководим цифри и графики, а хора. Доброто
управление изисква много усилия по отношение на
вътрешната комуникация и създаването на корпоративна култура и среда за развитие на всеки служител и работник. Убеден съм, че няма лоши служители, има лоши ръководители.
- Какво е характерно за вашия стил на управление, начело на „Огняново К“?
- Взаимното уважение и доверие между членовете

на екипа е водещо, както и навременната и коректна
комуникация. На второ място слагам въвеждането и
поддържането на механизми, осигуряващи прецизно
дефиниране (доколкото е възможно) на процесите,
прозрачност и проследимост. Това осигурява благоприятна среда не само за реализация на фирмената
стратегия, но и за справяне с всякакви непредвидени
обстоятелства, с каквито е изпълнено ежедневието ни.
- Представете накратко „Плена груп“ и „Огняново К“...
- „Огняново К“ е дъщерна фирма на „Плена груп“,
а „Плена“ е един от първите индустриални инвеститори в България след промените. През 1994 г. шведската фирма „Плена“ (тогава собственик на ИТОНГ АД
Мюнхен) придоби завода за газобетон в Кремиковци.
Тогава започнах работа за холдинга като директор на
ИТОНГ България. Това беше много успешна инвестиция. След като „Плена“ продаде ИТОНГ АД Мюнхен,
поех управлението на „Плена България“, която остана на нашия пазар. С двата си завода в Сливница и
Огняново тя е лидер на варовия пазар у нас. Преди
6 години, в разгара на кризата, когато всички се бяха
свили в очакване на по-добри времена, ние инвестирахме 10 млн. евро в нова пещ, която тогава беше
първата по рода си в Европа и втора в света. Работим
за големите компании в металургията, химическата и
миннодобивната индустрия, както и по линия на опазване на околната среда. Може би не е много известно,
че варта е един от най-добрите природни продукти за
неутрализиране на опасни за живота химически вещества.
- Към какви хоризонти на развитие гледате и кое
слага таван на възможностите ви?

- Струва ли си да се инвестира дългосрочно в
България?
- Категорично да. Погледите през последните години са вперени основно в модерните индустрии – информационните технологии и свързаните с тях дейности. Там има растеж и много добавена стойност, но
не трябва да подценяваме традиционните отрасли.
Такива са миннодобивната промишленост и металургията. Те от своя страна са база за развитието на много други индустрии като машиностроене, енергетика.
Средата в България е сравнително добра за инвес-

- Възможен ли е индустриален ренесанс в България и при какви условия?
- Да, и по мое мнение има индикации за зараждането на такъв процес. Зависи и какъв смисъл влагаме в
това понятие. Ренесанс в смисъла на мегаломанските,
ресурсно и пазарно необезпечени проекти отпреди 2530 години не е възможен, нито пък е желан. Резервите са в областта на малките и средните предприятия,
които са много по-гъвкави. Там трябва да е фокусът.
Границите „малки – средни – големи“ са доста условни, защото много „големи“ по нашите стандарти предприятия, на фона на глобализиращата се икономика
са не толкова забележими. Мащабът има значение, но
не толкова, колкото в началните етапи на развитие на
индустриите. Важно е нещата да се правят навреме и
ефективно.
- Каква е вашата рецепта за успех?
- Не съм сигурен, че има общовалидна рецепта за успех. Всичко се свежда до това - и в работата си, и с цялостното си поведение всеки да прави така, че хората около
него да се чувстват добре.

ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈÒÅ ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÒ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈÒÅ
ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, ÍÎ È ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÈÒÅ ÎÒÐÀÑËÈ ÊÀÒÎ
ÌÅÒÀËÓÐÃÈßÒÀ ÍÅ ÁÈÂÀ ÄÀ ÑÅ ÏÎÄÖÅÍßÂÀÒ
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тиции. Ще имаме обаче все по-сериозни проблеми с
намирането на квалифицирани кадри.

УСПЕЛИТЕ

- Пазарът в България е ограничен като обем и
няма кой знае какви възможности за растеж, а в последните години даже има и известно свиване. Това
обаче по-скоро увеличава предизвикателствата пред
мениджмънта за съчетаване на висока ефективност
и качество с намаляващо и колебаещо се търсене.
Обслужваме големи индустрии, като металургията
например, и голямото предизвикателство е при този
сравнително малък пазар да се осигури възможно
най-високо ниво на обслужване. Повечето от нашите
партньори са традиционни, зрели, силно конкурентни
индустрии, където се преследва оптимизиране на процесите до най-дребния детайл. Таван там няма.
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ПРЕДИМСТВОТО
ÍÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÒÅ
ÂÅÍÄÈÍÃ
ÈÍÄÓÑÒÐÈßÒÀ
ÍÀÁÈÐÀ ÑÈËÀ ÏÚÐÂÎÍÀ×ÀËÍÎ
Ñ ÌÀØÈÍÈ
ÂÒÎÐÀ ÓÏÎÒÐÅÁÀ,
ÍÎ ÂÅ×Å ÈÄÂÀ
ÂÐÅÌÅÒÎ ÄÀ ÑÅ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÀ

àâòîð: ßíà Êîëåâà

В

ендинг индустрията в България продължава да се развива.
Тя не прави големи обороти,
но я има. Расте, макар и бавно.
Няма точна статистика за броя
на машините и за предприемачите, които
упражняват тази дейност. Има много „незнайни герои“ и около 50-ина по-големи
играчи, които притежават между 100 и
1000 автомата.

Ùî å òî
Вендинг автомати – някой може и да
се пита какво е това, макар тази заемка отдавна да навлезе на родна земя.
Вендинг машините са устройства, предназначени за продажба на дребно на
стоки и услуги, които се активират чрез
поставяне на монети, банкноти, символи,
карти. През тези устройства се предлагат

редица стоки и услуги – като се започне
от автоматите за кафе, които се радват
на най-голяма популярност, мине се през
напитки и закуски и се стигне до устройствата за плащане при паркиране. Автомати се монтират на публични места – на
улицата, в предприятия, офиси, бизнес
центрове, здравни заведения, летища,
гари и автогари. Всеки апарат, който продава нещо, без в момента на продажбата
да има пряка човешка намеса, е все вендинг устройство.
Този бизнес не е толкова голям, че да
е мечта на много хора, казва Тодор Каназирев, председател на Българската вендинг асоциация (БВА).

Ðàçïðîñòðàíåíèå
Никой в страната не разполага с точна

Предимството на тази индустрия е, че
тя гарантира 24-часово обслужване чрез
автомат на места с висока концентрация
на потребители, без да е необходимо постоянно присъствие на човек. Клиентът
не се влияе от усмивката на продавача
или липсата й, от доброто или лошото
му настроение. Машините гарантират
постоянство на качеството и ясен асортимент.

Ïîääðúæêà
Качеството на услугата зависи от това
автоматът да е добре зареден и поддържан, зависи и с какво е зареден. В България се ползват предимно машини втора
ръка, като тази практика е продиктувана
от разликата в покупателната способност
на потребителите, но и от по-трудното
финансиране на такива активи. Цената
на продаваните стоки у нас е значително по-ниска, а новите автомати за нашия
пазар не са с отстъпка. Кафето, което е

Ëåñíî èëè òðóäíî
В някаква степен поставянето на такива автомати става доста безконтролно.
Ролята на асоциацията е да подпомага бизнеса да се развива в правилната
посока. Спирачка се оказаха касовите
апарати, наложени със закон, без несъгласията на цялата тази индустрия да
бяха чути. Това определено създава дискомфорт, но законът си е закон, а сивата

РАЗВИТИЕТО В БЪЛГАРИЯ
Ñèëíè ñòðàíè
+ Íàëè÷èå íà ïðåäïðèåìà÷åñêè èíòåðåñ êúì óïðàæíÿâàíå íà òàêàâà äåéíîñò
+ Âúçìîæíîñòè çà êîíñîëèäàöèÿ íà áèçíåñ
+ Ïîòðåáèòåëèòå èìàò 24-÷àñîâ äîñòúï äî òåçè óñëóãè.
Ïîëó÷àâàò ïîñòîÿíñòâî íà êà÷åñòâîòî íà äîñòúïíè öåíè
Ñëàáè ñòðàíè
- Ëèïñà íà äîñòàòú÷íî êâàëèôèöèðàíè êàäðè, êîèòî äà
ñå çàíèìàâàò ñ òåõíè÷åñêàòà
ïîääðúæêà íà àâòîìàòèòå
- Âèñîêàòà öåíà íà àâòîìàòèòå â êîìáèíàöèÿ ñ ïî-íèñêàòà
ïðîäàæíà öåíà íà ñòîêèòå
çàðàäè íèñêàòà ïîêóïàòåëíà
ñïîñîáíîñò íà íàñåëåíèåòî
êàðà áèçíåñà äà ñå îðèåíòèðà êúì ìàøèíè âòîðà óïîòðåáà
- Òðóäíî ôèíàíñèðàíå
- Ìíîãî íàñèòåí ïàçàð îò èãðà÷è, êîèòî ïðåäëàãàò ñõîäíà
óñëóãà
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добре продавано в България, е борсова
стока, а има голяма разлика в неговата
крайна продажна цена тук и на Запад,
както и на всичко друго, което се продава чрез вендинг автомат. Инвестицията
за нови устройства е голяма и малцина
са в състояние да си я позволят. Затова
както старите коли, така и старите вендинг машини в България намират своя
втори живот. Ниската покупателна способност води до този вариант, но това
не е най-големият проблем. Въпросът е
кой как поддържа машината и какво ниво
на обслужване предлага. Тя не е само
касичка за събиране на пари, а има и
много разходи - например за техническа
поддръжка и зареждане с консумативи,
обяснява Тодор Каназирев. Според него
се иска много труд и редовна профилактика, тъй като всяка машина може да се
повреди.

СЕКТОР

статистика на големината на този бизнес
и на неговите участници. Не може с точност да се каже колко са автоматите за
кафе, напитки, дребни закуски, сокове,
но те наближават 40 хил., а броят на заетите в сектора е над 5 хил. души, сочат
изчисленията на Българската вендинг
асоциация.

икономика си е намерила своето оправдание. Вероятно има много устройства,
които не се отчитат пред приходната
агенция.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Öâåòàí Ëúæàíñêè,
ñúñîáñòâåíèê íà
“Áðåéêòàéì”:

СЕКТОР
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Íàäîëó èëè íàãîðå
Председателят на БВА Тодор Каназирев е в този бизнес от 1999 г. Влязъл
случайно в него, но видял своите перспективи за реализация и продължил да
го развива. Има около 350 автомата.
Според него с растежа на икономиката и на потреблението и тази индустрия върви нагоре. Попътният вятър
в разрастването на бизнеса всъщност
е свързан с голяма отговорност и предприемачески усет. Необходимо е да
се поставят по-високи професионални
критерии както към хората, които обслужват автоматите, така и към доставчиците на консумативи. По-доброто
качество на предлаганите услуги за
потребителите гарантира и по-добри
резултати, уверява Каназирев. Според
него и в този бизнес има тънкости, които трябва добре да се познават.
С развитието на икономиката ще се
развива и вендинг индустрията, като
всяка криза или стагнация на потреблението веднага се отразява неблагоприятно. Ако се откриват повече нови
предприятия с много работни места,
ако стандартът на живот се повишава,
секторът ще върви нагоре. През оборота на вендинг индустрията се виждат и
амплитудите в потреблението. Засега
то бележи лек ръст нагоре.

Èìà
òðóäíîñòè ïðè
ôèíàíñèðàíåòî
íà àêòèâè

О

сновната тенденция в този бизнес е, че клиентите стават
по-взискателни и търсят по-високо качество на машините и
услугата. Пазарът обаче е силно фрагментиран, без изявени
лидери. Работи се основно с машини втора ръка и често се
предлага нискокачествен продукт и услуга. Машините са предимно за кафе, много малко са автоматите за храни и напитки. Развитието се спъва най-вече от трудности при финансиране на този вид активи.
Чувал съм, че има между 25 000 и 30 000 машини, но може да са повече.
Средните продажби за кафе автомати са около 13-15 лв. на ден с ДДС при
264 работни дни.
Виждаме перспективи за окрупняване на пазара, за подменяне на остарелите машини с нови, за повече машини за храни и напитки.
„Брейктайм“ е сравнително нова компания, която съществува от около 4 години. Инвестираме основно в чисто нови машини и се стараем да
предлагаме услуга на световно ниво. Разрастваме се органично, както и
чрез придобиване на съществуващи компании. Работим в София, Пловдив,
Варна и Бургас.

Äèìèòðèîñ Ïàïóëèñ:

ÄÎÂÎËÍÈÒÅ ÊËÈÅÍÒÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐßÒ ×ÐÅÇ

ЛОЯЛНОСТТА СИ
àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà
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-н Папулис, може ли успехът да бъде измерен по
някакъв начин или е нещо относително?
- От гледна точка на отделния човек преследването на успеха означава постигане на повече в живота,
а „повече“ винаги е нещо относително. Професионалният успех може да бъде отъждествен например с годишен бонус, повишение в работата, признание за постижение
в компанията. Личният успех се свързва с определена скала
на щастието, което пък означава, че независимо от материалното състояние на човека, известност и т. н., той може и
да не е толкова щастлив в сравнение с времето, прекарано със семейството и приятелите. Постигането на успех в
личен план е състояние на ума и следователно може да се
осъществи по-лесно, след като човек започне да гледа на нещата по този начин – и съответно може да продължи през целия живот. От бизнес гледна точка моето виждане за успеха е
просто и недвусмислено: да създаваш стойност за клиентите
и акционерите, да полагаш грижи за хората около себе си и
да допринасяш за развитието на обществото.
- Каква е формулата за развитието на София Ринг
Мол? Как работи тя?
- Sofia Ring Mall е мол от ново поколение, където преобладава ново виждане за една балансирана връзка между пазаруването, свободното време и изживяването. Ние предлагаме уникално съчетание между търговска дестинация и място
за приятно прекарване на свободното време, разположено
в полите на Витоша, всичко това - събрано под покрива на
сграда от световна класа, която е лесно достъпна. Основна
движеща сила при нас е факторът wow! - искаме нашите посетители да идват всеки ден в прекрасна и различна среда.
Същевременно предлагаме лесна за използване one-stop
shop концепция за ежедневните нужди на домакинството.
- Залагате ли на емоцията като фактор?
- Да, изградихме силна емоционална връзка с нашите клиенти, тъй като се грижим за добрия им начин на живот, на
който те да се наслаждават, а същевременно постоянно се
вслушваме внимателно в техните желания. Работим в тясно сътрудничество с наемателите, за да може да отговаряме

на търсенето на потребителите за високо качество. Нашият
маркетинг модел е концентриран около организирането на
събития, но същевременно насърчаваме и крос-промоциите
и крос-продажбите между наемателите по печеливш за всяка страна начин. Нашите клиенти ни се отблагодариха през
2016 г. с лоялността си, която измерихме с най-високата честота на посещенията, най-дългото време на престой в мола
и голямо увеличение на броя посетители в сравнение с предходната година.
- В София има много молове. Какви са предимствата
на Sofia Ring Mall?
- Напредваме ръка за ръка с нашите клиенти и винаги се
стараем да бъдем полезни на местната общност. Решени сме
постоянно да предлагаме ново и актуално преживяване от
световна класа: уникална екстровертно проектирана сграда,
изключително просторна и с максимално използване на естествената светлина и връзката с природата, първокласна селекция от развлечения и ресторанти, както и уникални места
за забавление, като киното с неговите 10 VIP зали, най-голямото място за забавления за деца, закрит картинг, супермаркет от ново поколение, първия и единствен мегамагазин от
типа „Направи си сам“ в мол, единствения по рода си универсален „Магазин в магазина“ в България. Много нови предложения тепърва предстоят. Нашите общи части са многофункционални, нашата инфраструктура е благоприятна за бързо
променящите се технологии. Предлагаме на потребителите
добавена стойност и ги ангажираме емоционално със Sofia
Ring Mall като бранд.
- Как гледате на конкуренцията?
- За търговските центрове значение имат мястото, изживяването и удобството. Предизвикателството пред всеки търговски център днес е да отговори на въпроса „Защо посетителят да превърне в ежедневие ходенето си до мола“. Първото
поколение молове в София сега има нужда от преосмисляне
на оформлението там, където пространството за отдаване
под наем или дори архитектурата на мола поставят сериозни ограничения за развитие на концепциите им. Именно тук
идва конкурентното предимство на Sofia Ring Mall с изклю-
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Äèìèòðèîñ Ïàïóëèñ å
èçïúëíèòåëåí
äèðåêòîð íà Sofia Ring Mall
ÅÀÄ îò àâãóñò 2015
ã. Òîé èìà äúëãîãîäèøåí îïèò âúâ âîäåùè
ìåæäóíàðîäíè îðãàíèçàöèè çà òúðãîâèÿ íà
äðåáíî â ðåãèîíà íà
Þãîèçòî÷íà Åâðîïà è
å ðàáîòèë êàòî óïðàâëÿâàù äèðåêòîð íà
ìåæäóíàðîäíè ðåãèîíàëíè ôðàí÷àéçè êàòî
Starbucks è Gap Inc.
Îïèñâà ñåáå ñè êàòî
÷îâåê, êîéòî ïðîìåíÿ
ïðàâèëàòà â áèçíåñà
è âÿðâà, ÷å íàé-ãîëÿìîòî
óäîâëåòâîðåíèå
çà åäèí ìåíèäæúð å
äà ðàçêðèå ñêðèòàòà
ñòîéíîñò ó õîðàòà è
îðãàíèçàöèèòå.
Èìà
áàêàëàâúðñêà ñòåïåí
ïî èêîíîìèêà è áèçíåñ
îò àìåðèêàíñêèÿ êîëåæ “Ìàêàëèñòúð” â
Ìèíåñîòà è ìàãèñòúðñêà ñòåïåí ïî èêîíîìèêà îò London School
of Economics.

чителния му дизайн, много високото ниво на обслужване и
развлечения, микс от международни брандове и прекрасната
селекция от заведения.
- Как се промени отношението ви към бизнеса, откакто
сте в България?
- Мотото „Мисли глобално, действай локално“ винаги е
било нашата движеща сила и начин на работа. България се
развива и София се превръща в град от световна величина. А силата, движеща напредъка, е нарастващата средна
класа, която е добре образована, има високи международни стандарти и представлява активните граждани на света.
Градът расте и привлича световни културни ценности, същевременно бизнес конгломерати откриват тук свои регионални
центрове. Това създава постоянно нарастваща високо интелигентна и образована клиентска база. Нашата работа става
все по-трудна и е отговорност да бъдем винаги актуални и

от класа.
- Каква е тайната на един мол, за да бъде интересен и
привлекателен за потребители и за наематели?
- В ерата на онлайн пазаруването балансът между забавление, уникални заведения за хранене и развлечения,
заедно с международните брандове, които предлагаме, е
сериозната причина за потребителя да стане от компютъра вкъщи и да дойде заедно със семейството и приятелите си да съчетае преживяването и нуждите от пазаруване.
Потребителите ни дават своята оценка чрез посещението
си и Sofia Ring Mall се превръща в обичана дестинация и
навик, защото предлага нещо ново всеки ден - нашите посетители са доволни от елемента на изненада. Ние развиваме среда на силно доверие с наемателите и сме превърнали традиционните отношения „наемодател – наемател“
в дългосрочно бизнес партньорство.

ÌÎÒÎÒÎ “ÌÈÑËÈ ÃËÎÁÀËÍÎ, ÄÅÉÑÒÂÀÉ ËÎÊÀËÍÎ” Å
ÄÂÈÆÅÙÀ ÑÈËÀ È ÍÀ×ÈÍ ÍÀ ÐÀÁÎÒÀ Â SOFIA RING MALL

НАТИСКЪТ

ÍÀ ÇÅËÅÍÈÒÅ
ÂÑßÂÀ ÕÀÎÑ ÍÀ
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß
ÏÀÇÀÐ ÍÀ ÃÎÐÈÂÀ
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ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÑÚÞÇ ÏÎ
ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÍÀÌÀËßÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÂÐÅÄÍÈ ÅÌÈÑÈÈ
ÑÎ2 Â ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ ÄÀ ÁÚÄÅ
ÍÅÑÚÑÒÎßÒÅËÍÀ È ÏÎÄ×ÈÍÅÍÀ ÍÀ ÑÒÐÀÕÎÂÅÒÅ ÎÒ
ÐÀÇËÈ×ÍÈ ÃÐÓÏÈ ÇÀ ÍÀÒÈÑÊ. ÂÚÏÐÎÑÚÒ Å - ÄÎÊÎÃÀ
àâòîð: Ñâåòîñëàâ Áàí÷åâ, þðèñêîíñóëò íà Áúëãàðñêà ïåòðîëíà è ãàçîâà àñîöèàöèÿ

В

ече няколко години Европейският съюз води
сериозна политика относно намаляването на
емисиите въглероден диоксид, отговорни според научните среди за глобалното затопляне.
Съвсем естествено част от тях се отделят в сектор „Транспорт“. Но под това обобщено наименование се
включват няколко бранша, всеки от тях различно засегнат
от политиката на Европейската комисия за по-екологично
придвижване. Няма да навлизам в излишни спорове доколко тази политика наистина е полезна или дали може да
доведе до растеж на загубилата напоследък цвят европейска икономика. Ще си позволя да се спра на последните
мерки, които се налагат, до какво ще доведат те, особено
за производители и търговци на горива в ЕС, тяхната конкурентоспособност и създаването на нова бюрократична и
административна тежест. Процеси, които са необясними,
още повече с оглед избора на Доналд Тръмп за президент
на САЩ, чийто приоритет очевидно няма да бъде борбата
с промените в климата, а икономически растеж на всяка
цена.
През 2008 г. с изменение в Директивата за качеството на
течните горива бе прието решение, което още тогава всички анализатори окачествиха като трудно изпълнимо, да се
изчисляват и декларират емисиите СО2 от целия жизнен
цикъл на конвенционалните и биогоривата. На производители и доставчици бе наложено задължение за намаляване

на емисиите с 6% до 2020 г. спрямо нивата от 2010 г., както
и подробно деклариране на произхода на горивата и суровия нефт – от кладенеца до клиента, разбира се, всичко
това съпроводено с изключително подробна документация.
Съгласно идеята намаляването трябва да стане факт след
прилагане на „комплексни мерки“: използване на устойчиви
биогорива, предлагане на алтернативни енергийни продукти и използването на изкопаеми горива с ниско ниво на
емисии на парникови газове при добива на суров петрол и
преработката му.
Питате се може би защо пиша всичко това 8 години, след
като европейският текст е приет и 3 години преди крайния
срок за шестпроцентното намаление да изтече? Отговорът
е кратък и ясен: Методиката за изчисляване на парниковите газове от жизнения цикъл на нефтопродуктите бе приета
преди няколко месеца, но все още не се прилага, тъй като
формата за деклариране все още се разработва, а също
така и не е ясно кой ще я прилага и как. В този смисъл
евентуално около средата на 2017 г., или около 24 месеца преди крайния срок за изпълнение на изискванията, тя
ще започне да функционира. Поради сложността й обаче,
едва ли реално нещо ще се случи поне още една година, а
данните, които ще се събират, едва ли някога ще отговарят
на реалността, въпреки желанието на икономическите оператори да спазват законодателството. И това не се отнася
само за България.
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Но проблемите не приключват дотук, тъй като множество трудно събираеми данни за произхода на суровия
нефт, историята на придвижването му по веригата – през
преработката до клиента, и други множество данни, които крайният разпространител на бензин и дизел трябва да
предоставя на държавата членка, продължават да фигурират във формата, обсъждана в момента.
Въпреки всички тези неразбории, в законодателството
продължава да стои изискване за намаляване с 6% на парниковите емисии от страна на производители и доставчици.
Шест процента намаляване от нещо, което не е ясно как

се изчислява, и в срок от 2 години. В допълнение, описаните по-горе методи за изпълняване на задълженията са
абсурдни. В Източна Европа и в България устойчиви биогорива (въпреки че можем да се похвалим с национален
производител) се намират рядко, и то само биодизел, но
не и биоетанол. Изобщо няма да коментирам въпроси с намаляването на нивата на СО2 при източника. Направо бих
помолил авторите на директивата да обяснят на саудитски, руски, американски, канадски или друг производител
на нефт в условия на ниски цени как да инвестира в скъпоструваща технология, само за да може да отговаря на
изискванията на един сериозен, но силно стагниращ пазар
като европейския.
Всичко това се случва в период на дълбока криза в европейската нефтопреработвателна промишленост, засилена
конкуренция на международните пазари и сериозен натиск
за още по-стриктни мерки срещу индустрията от страна на
екологични организации. В този смисъл вместо да се мисли
как европейските продукти да бъдат конкурентни, енергията на индустрията е съсредоточена върху борбата срещу и
изпълнението на безсмислени административни мерки и рестрикции. И нека не забравяме, че нефтопреработката не е
само бензин и дизел, а включва производството на множество
продукти, които можем да открием в ежедневието си – от асфалта по пътя до добавката в крема за ръце. И това ли ще
внасяме в реиндустриализирания Европейски съюз?

УПРАВЛЕНИЕ

Защо се стигна дотук? В продължение на много дълго
време представителите на Европейската комисия се поддаваха на натиск от страна на екологични организации,
които представяха абсолютно невъзможни за изпълнение
от страна на индустрията методи за изчисляване на парниковите газове от живота на нефтопродуктите. Всичко се
изроди дотам, че чиновниците в Брюксел разискваха дали
следва да се пресмятат емисионни данни за всеки отделен
кладенец или находище на суров нефт. Без предоставяне
на тези данни следваше да не може да се извършва внос
на суровината. За радост подобни крайности бяха отхвърлени и в крайна сметка бе взето решение за диференциация съгласно вида добив - конвенционален или не, като бяха
приети непроменливи референтни стойности.

ЦЕЛИЯТ СВЯТ

ÃÎÂÎÐÈ ÅÇÈÊÀ
ÍÀ ÏÐÅÏÎÐÚÊÈÒÅ
BNI ÁÚËÃÀÐÈß ÏÐÅÄËÀÃÀ ÅÔÅÊÒÈÂÅÍ ÌÎÄÅË ÇÀ
ÏÐÀÂÅÍÅ ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È Å ÂÐÀÒÀ ÊÚÌ ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ
ÎÒ ÃËÎÁÀËÍÀÒÀ ÌÐÅÆÀ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÒÀ
àâòîð: ßíà Êîëåâà

П

репоръките, убедили сме се, отварят врати. Но
правенето на бизнес чрез препоръки не се изучава в университетите, макар да е дългосрочно найпечелившата стратегия и най-ефективният начин
да се отличим от конкурентите си, уверява Светлана Проданова, национален директор на BNI България.

МАРКЕТИНГ
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Â íà÷àëîòî
Идеята България да се присъедини към глобалната мрежа на Business Network International (BNI) става по… препоръка. За пръв път Светлана Проданова чува за тази организация от Пламен Вълчев - нейния партньор в живота, а
вече и в бизнеса. Той знаел за BNI от свой ирландски бизнес
партньор, дългогодишен член на организацията. Това, което
я привлича към този модел, е, че работи във всяка точка на
света, като обединява местните бизнеси и заедно те стават
по-умели, по-големи и оставят по-значим отпечатък.

Ãëîáàëíàòà ìðåæà
Членовете по света са над 210 000 в 73 държави и броят им продължава да расте. Първата среща на първото BNI
дружество е била на 8 януари 1985 г. в Лос Анджелис, САЩ.
Основател на организацията е Айвън Майснер. Преди 31 години той кани свои познати, приятели и партньори да обменят контакти и препоръки за бизнес. Тогава Айвън не е имал
визията за глобална организация, представена на всички
континенти. Както той самият казва, „целият свят говори езика на препоръките“ и идеята „Дай, за да получиш“ (Givers
Gain®), която се превръща в основополагащата философия
на BNI, печели привърженици.

Êàê ðàáîòè ìîäåëúò
Почти всички собственици на бизнес признават значението на препоръките за привличане на нови клиенти, а малка
част полагат целенасочени усилия да си изработят стратегия за това. В основата на този вид бизнес стоят позитивната
нагласа, доверието и ученето през целия живот. Позитивната
нагласа освен всичко означава ентусиазирано да представяме своя бизнес и ползите, които даваме на клиентите си.
Доверието - вторият стълб на бизнеса чрез препоръки, се

гради бавно и изисква постоянни вложения. Веднъж достигнало магическата точка на препоръчване, носи резултати в
продължение на години. Доверието е взаимно между търсещия и даващия. Този, който търси препоръки, трябва да има
доверие на отсрещната страна и да сподели ясно и конкретно до кои клиенти иска да достигне. Даващият препоръки
трябва да има доверие в професионализма и надеждността
на търсещия, за да му отвори вратите към своите най-горещи лични и професионални контакти. Нагласата за учене
през целия живот е третото необходимо условие за успешен
бизнес чрез препоръки. Много собственици на бизнес инвестират време в нетуъркинг. Не се ли научат да го правят
ефективно, е все едно да излязат на голф игрището или на
тенис корта и да импровизират срещу опитни играчи, обяснява Светлана Проданова.

Ñòàíäàðò
Независимо дали ще посетите среща на BNI в Хонгконг
или в София, в Хелзинки или в Лагос, те протичат по един и
същи начин - има точност, ред и фокус върху генерирането
на бизнес и изграждане на дългосрочни отношения, желание
за взаимопомощ и размяна на препоръки между позитивно
настроени професионалисти. Собствениците и управителите на бизнеси, търсещи нови клиенти и пазари, уважаващи
структурата и реда, готови да се учат и да градят стратегия
за бизнес чрез препоръки, да споделят контактите си с други
представители на бизнеса и да започват деня с усмивка в
7.45 са добре дошли на BNI среща, гласи поканата на Светлана Проданова.

Óñïåøíàòà ôîðìóëà
Бизнесът чрез препоръки се основава на дълго отглеждани отношения, затова и се твърди, че нетуъркингът е земеделие, а не лов. Дълбоките отношения предполагат личен
контакт. И то не еднократен. BNI срещите са ежеседмични и
целят постепенно да се изгражда доверието между членовете, те да опознават все по-отблизо бизнесите си и търсените
си клиенти. Членовете се виждат и извън седмичните срещи,
за да научат допълнителни подробности за работата си, а и
да видят и да опитат продуктите си. Само когато знаеш как
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Светлана Проданова, Айвън Майснер (в средата) и Пламен Вълчев

твоят партньор за препоръки помага на своите клиенти и си
убеден, че е добър в това, което прави, ще си спокоен да го
препоръчваш на най-горещите си контакти. Екипът на BNI
предлага изпитани знания и умения за бизнеса чрез препоръки като стратегия за постоянно и дългосрочно привличане
на клиенти. Образно казано, BNI дава автомобила, членовете сипват горивото и се наслаждават на пътешествието.
Бизнес с чуждестранни партньори може да се осъществява
чрез вътрешна система за контакти BNI Connect, чрез която
членовете влизат във връзка с хора от организацията по цял
свят. „Често се случва националните офиси на страните да
искат препоръки за определени бизнеси. Съдействаме за
посещения на наши членове в чужбина и за срещи с чуждестранни партньори, които отварят офиси в България. Част
от тези срещи се превърнаха в сделки за сътрудничество и
в нов бизнес за български собственици от мрежата на BNI“,
споделя Светлана Проданова.
Променяме начина, по който светът прави бизнес – е
мотото на организацията. Този модел работи успешно
вече и в България.

Çà âñåêè áèçíåñ, íî
íå çà âñåêè ÷îâåê

Мрежата на BNI помага на онези, които дават
препоръки и контакти, преди да търсят да ги получат. Работи за тези, които първо се интересуват
от бизнеса на останалите, преди да се опитат да ги
впечатлят със своите продукти и постижения. Найгорещите препоръки за BNI идват от хората, които
вече се радват на ползите и бързат да ги споделят с
приятели и партньори. Затова казват, че този модел
работи за всеки бизнес, но не за всеки човек. „В BNI ме
впечатли подкрепящата атмосфера и философията
Givers Gain. Дошъл си, за да изслушаш какви бизнеси
имат другите и да се опиташ да им помогнеш. Същевременно те изслушват теб и ти помагат. И това се
случва в 8 сутринта! Само за шест месеца „Кредитланд“ получи 40 препоръки, благодарение на които сме
съдействали на клиенти да вземат кредити за над 900
000 лв. На една от срещите се запознах с човек, който
ми стана партньор в Moitepari.bg, и вече започваме нов
проект“, разказва Деян Василев, изпълнителен директор на „Кредитланд“ и Мoitepari.bg.

Ôîòî Òàðàòàíöè

ПРЕДПРИЕМАЧ
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ÁÈÇÍÅÑ (ТАРА)ÒÀÍÖÈ

От ляво на дясно: Емануила Живкова, Светлозар Цветанов, Цветелина Панова, Екатерина Стоянова и Ива Тодорова

ÏÐÎÅÊÒÚÒ Å ÅÄÈÍ ÎÒ ÌÀËÊÎÒÎ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÐÈÌÅÐÈ ÇÀ ÑÎÖÈÀËÍÈ ÏÐÅÄÏÐÈÅÌÀ×È,
ÊÎÈÒÎ ÑÒÚÏÊÀ ÏÎ ÑÒÚÏÊÀ ÑÅ ÐÀÇÂÈÂÀÒ
ÎÒ ÀÐÒ ÏÐÎÅÊÒ Â ÓÑÒÎÉ×ÈÂ ÁÈÇÍÅÑ ÌÎÄÅË
àâòîð: Ìàÿ Öàíåâà

Накратко, „Таратанци“ е модулна програма от продукти,
събития, тиймбилдинг програма, посветени на българските
народни хора́. Целта е да се създаде цялостно преживяване, насочено към превръщане на фолклора в част от ежедневието ни.
Звучи неясно, затова да си поговорим за пари. „Стартирахме с бюджет от 250 лв., с които имахме възможност
да валидираме идеята сред широка публика по време на
популярни събития в София. С развитието на проекта започнахме да влагаме както повече финансови, така и повече времеви ресурси. Първото голямо признание дойде със
спечелването на конкурса „Rinker’s Challenge“ и паричната
награда от 10 000 лв. Тогава осъзнахме пред какво предизвикателство сме изправени - да създадем и затвърдим иновация от привидно традиционна материя като фолклора.
Така „Таратанци“ се превърна във водеща кауза в работата
и живота на всеки от екипа ни, макар през „свободното време“ да ходим на работа и да се занимаваме с други проекти“, казва Екатерина.
Идеята за надграждане на метода за социализация в
продукт идва през зимата на 2014 г. Дотогава екипът организира публични събития с минимален бюджет и разходи
за тебешир или боя. Спомен от това време са стъпките на
Чичово хоро в подлеза на ул. „Александър Жендов“ в Со-

„Решихме да създадем именно пъзел, защото искахме
играта да притежава няколко важни качества - да изисква
мислене; да е от устойчиви материали, които да се използват многократно, навън и на закрито; да създава нова добавена стойност, когато се подреди“, казва Ива. Първият
комплект „Таратанци“ съдържа само схеми на български
народни хора́, но е отворен за всички танци – класически,
модерни, импровизации.
И ако идеята звучи страхотно на хартия, в действителност пъзелът изисква много работа – от подбора на материали като магнитен плат, филц, стелки за йога, през цветовете и дизайна – в оранжево и лилаво, до подреждането на
танцовите схеми и опаковката. Да, това не е просто странично занимание, а изисква сериозно производствено и
бизнес планиране. Благодарение на финансовата подкрепа на Център „Ринкър“ започват изпробването на различни
материали, графичен дизайн, цветове, елементи, форми
до създаването на основния прототип. Той е тестван сред
различни целеви групи: деца (6-12 г.); родители (25-40 г.),
по-големи общности.
Първата партида танцови пъзели излиза от фабриката
през лятото на 2015 г. в тираж от 250 бр. Производството
на материалите продължава до есента на същата година
поради спецификите на гумените стъпки.
Първите пъзели са готови през зимата. Момичетата проверяват и сглобяват ръчно всеки пъзел в склада. „Първата
си продажба осъществихме през нашия онлайн магазин
точно преди коледните празници и това беше истински подарък за нас. Следващите поръчки също бяха направени
онлайн, но най-интересната такава беше първата директна
продажба, когато видяхме искрената реакция на хората“,
допълва Ива.
През 2015 г. център „Ринкър“ към Фондация BCause
(доскоро „Помощ за благотворителността в България“) първи забелязват потенциала на „Таратанци“ и им предоставят
възможност за участие в обучителна програма и грант от
10 000 лв. за разработването на иновативната игра. Следва
и награда от тазгодишната дарителска програма на „МотоПфое“ за опазване на природното и културно наследство и
награда от 4 000 лв. за изследване и разработване на нови
14 схеми на народни хора́.
Приходите от първата партида танцов пъзел се използ-
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Проектът „Таратанци“ стартира по време на форума за
социално предприемачество „Идеите - това сме ние“, организиран от „Обединени идеи за България“ през 2014 г. 12
непознати се събират да мислят по проблемите на танцовото изкуство в България и идеята за схемата с нарисувани стъпки от популярни хора́ ги осенява ден преди края на
иновативния формат. Тестват я набързо в близкия парк и за
тяхна изненада печелят първата награда и 250 лв. за отскок.
Следват срещи с хореографи и специалисти, няколко успешни публични изяви и през 2015 г. се появява „Таратанци“
ООД, с цел едноименният метод за социализация и популяризиране на народните танци да се превърне в устойчив
бизнес. „Още от самото начало бяхме наясно, че искаме
да осигурим устойчивост на инициативата и, ако не бяхме
стъпили в света на бизнеса, това щеше да е трудно, дори
невъзможно да се случи. Това от своя страна ни предизвикваше да мислим иновативно и да развиваме идеята си под
различни форми, които да генерират приходи“, казва Ива.

фия. Студеното време принуждава „Таратанци“ да търсят
по-устойчив модел за импровизирани танцови площадки.
Така се оформя идеята за танцов пъзел, който хората да си
„взимат за вкъщи“ и при лошо време. Играта съдържа схемите на 8 български народни хора́ от 3 фолклорни области.
За точността на схемите на хора́та екипът се консултира с
експерти от „Балканфолк“ ООД, които осигуряват и автентична музика за играта. Предстои пъзелът да се обогати с
нови схеми на български народни хора́ от всяка фолклорна
област.

ПРЕДПРИЕМАЧ
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апознайте се с „Таратанци“ ООД. Това са Екатерина
Стоянова, управител и eксперт в областта на маркетинг и реклама, Ива Тодорова, ръководител проекти и събития, Емануила Живкова - специалист в
сферата на аудио-визуалната дейност и ръководител продажби. Да не забравяме и Цветелина Панова, дизайнер, и единственият мъж в екипа - Светлозар Цветанов,
който отговаря за международните проекти. И петимата могат да подредят и изтанцуват танцовия пъзел „Таратанци“,
още докато вие броите оранжевите петички и пръстчета на
кръглото платно със стъпки, които забавляват и измъчват
сънародниците от Канада до Германия, че дори и тук.
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ват за модифициране и подобряване на следващите партиди. „Всяка една награда, която получаваме, е вследствие
на предварително планиран проект, който надгражда дейността и уменията ни като културна организация. Макар
да стартирахме с минимални финансови ресурси, днес
използваме получените средства като инструменти за създаването на устойчивост на организацията и целите ни“,
пояснява Ива.
„Таратанци“ разчитат на директния маркетинг за контакт
с клиентите си на българския пазар, докато в чужбина продажбите се реализират по-скоро на принципа „от-уста-науста“ в социалните мрежи.Те организират и участват в събития, на които формират общност от таратанцуващи хора.
В България пъзелът е предпочитан подарък за любители
на народното творчество, за колективни игри за деца и за
възрастни. Тубусът с пъзела пътува често и до Германия,
Канада.
За разлика от традиционните бизнеси, момичетата от
„Таратанци“ мислят за работата си по различен начин. „Забавлението ни предизвиква да създаваме игри и идеи, които са нови както за българския, така и за международния
пазар в сферата на творчески индустрии“, казва Цвети.
Екипът на „Таратанци“ надгражда и все още неясната
идея какво е „социален предприемач“. Както казва Ива, „не
е нужно да притежаваш етикет „социален предприемач“, за
да бъдеш такъв, стига да работиш с мисъл и грижа за обществото, а продуктите и услугите, които създаваш, да имат
добавена стойност за хората, за които са предназначени“. Тя
определя и основното предизвикателство пред тях - поддържането на социалната кауза в условията на пазарна конкуренция. „Развиването на нашата идея от мечта до устойчива
кауза бе трудно за хора без много опит и умения за водене
на бизнес. В момента най-голямото предизвикателство е да
създадем устойчива самоиздържаща се организация. Изпробваме различни техники и инструменти, създаваме нови
продукти, разработваме различни типове услуги, за да можем скоро да имаме свое пространство, което да събира на
едно място всички тези дейности“, допълва Екатерина.
„Таратанци“ са доволни, че срещат подкрепа в редица

програми за менторска и финансова подкрепа, които помагат на добри социални идеи. Те се радват и на мрежа
от партньори -училища, детски градини, медии и младежки
организации.
През 2017 г. социалните предприемачи ще инвестират в
„Пъзел за бродиране“, който вече спечели втора награда в
конкурса за микро- и малки предприятия “Финтрейд бизнес
награди“. Комплектът ще съдържа два основни елемента:
игра под формата на пъзел и книжка речник. Пъзелът ще се
състои от 1000 части с форма, наподобяваща втория найшироко разпространен бод за бродиране – кръстатият бод.
Частите се поставят една до друга, оформяйки мотиви, по
същия начин, по който става и традиционното бродиране.
Книжката съдържа кратка история за появата на бродерията, модели на 28 шевици и „речник“ на основните елементи
с техните символични значения.„Инвестирането на време и
ресурси в новия продукт ще ни помогне да обогатим гамата
от услуги, които предлагаме, да създадем цялостно преживяване, насочено към превръщане на фолклора в част от
ежедневието ни“, казва Цвети.
Въпреки че вярвам в „Таратанци“, ги питам как се печели от изкуство. Според момичетата комбинацията от добър
културен мениджмънт с необходимите управленски умения, от една страна, и креативност и въображение, от друга страна, води до реализацията на качествен артистичен
продукт с културна стойност, който носи и приходи.
Почти три години след раждането на „Таратанци“, екипът
на проекта лесно описва развитието си в стъпки от 8 хора́.
„Започнахме с Право хоро, защото е важно всеки българин
да го познава. С времето започнахме да изграждаме екип.
Бавно и с много обърквания „кое е ляво и кое дясно“ - точно
както изучавахме и стъпките на Арап и Ширто хоро. В един
момент усетихме как постепенно придобиваме увереност и
чувство на гордост - както по време на новогодишното Дунавско хоро. И така продължаваме да се учим, да прибавяме нови елементи - подскоци и прескоци, да предприемаме
динамични действия като в стъпките на Дайчово, Еленино,
Ганкино и Пайдушко хоро“, казва Ива. Звучи поетично, но
всъщност това е пътят към успеха на всяко бизнес начинание. Всички обичат бизнес (тара)танците, нали?
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Вече имаме опита
и визията да
предефинираме начина,
по който работи
софтуерната индустрия,
уверява основателят на
Obecto Тодор Колев

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

П

ътят на стартиращите фирми към пазара не е
постлан с червен килим и твърде често мечтите и реалностите напълно се разминават. В това
българската IT компания Obecto видяла своята
пазарна ниша. Тя влиза в ролята на по-големия
брат, който знае, може и умее да помага.

Ïîñîêàòà
Тодор Колев се занимава с програмиране от 1996 г., ко-

гато е на… 11. Тогава не е било нито доходоносно, нито
престижно да си програмист. За него програмирането по
това време е начин да създаде работещи системи, като
просто ги описва на език, разбираем като английския. Тази
страст го води вече 20 години, в които не е спирал да създава софтуер. През 2008-а е студент в четвърти курс, когато
основава Obecto с мечтата да създаде компания от приятели, с които заедно да правят продукти, а не просто да работят за клиенти. „Тогава бяхме едни от първите в България

с подобен план. Фокусът ни беше повече върху развитието
на екипа, отколкото към намирането на клиенти, и целта
беше не толкова да изкараме пари, колкото да изградим
нов тип организация“, разказва предприемачът.

Íàäîëó-íàãîðå
За осем години минават през много успехи, но и премеждия, като на няколко пъти компанията е била
на ръба. Оцеляват след няколко трудни клиенти
и неплатени фактури за десетки хиляди долари.
Освен това, оказва се, Тодор Колев е случил
на неподходящ партньор и през 2016 г. му се
налага да вдигне Obecto почти от нулата след
щетите, нанесени от раздялата със съдружници.
Компанията обаче бързо се възстановява и през
октомври 2016 печели награда за „Завръщане
на година“ от „Глобалният Предприемачески Монитор“ (GEM) за България. При този нов старт
Obecto тръгва с много научени уроци и яснота
какво могат да постигнат: „Вече имаме опита и
визията да предефинираме начина, по който работи софтуерната индустрия.“

клиентът плаща само сумата, нужна за възнаграждението
на екипа - общо взето това са средства, които той би платил и ако сам наеме програмистите. Obecto обаче запазва
права над създадената интелектуална собственост, докато
клиентът не се издължи докрай. Наричат това „софтуерен
лизинг“ и на практика е нещо като ипотека над софтуера,
който правят за клиента. Предприемачът може ексклузивно
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Ìîäåë
Услугите на Obecto са насочени към предприемачи, които притежават нужните качества
да стартират успешен технологичен бизнес,
имат добра идея и експертни знания, но нямат
умения да разработят своя софтуерен продукт.
Но Obecto влиза в ролята на технически съосновател или технически директор. Компанията
сформира софтуерен екип и управлява процеса
на разработката. Така на практика за предприемача остава само да се занимава с развитие
на визията на продукта и валидиране на пазара, като цялата грижа по направата на софтуерния продукт се поема от Obecto. Първоначално

Çàäàâà ñå êîëîñàëíà âúëíà íà àâòîìàòèçàöèÿ
Преди около 3 милиона години нашите предшественици за първи път са заострили камък и така са
създали технологията. Тя не е нищо повече от превъплъщение на стремежа за постигане на повече с
по-малко. Оттогава човечеството използва съществуващата технология, за да прави все по-добра нова
технология. Така скоростта на нарастване се увеличава и се получава експоненциален растеж. Той е причината всички технологии да се развиват с темпове,
които линейно планиращите ни мозъци не могат лесно да предвидят, уверява Тодор Колев.
Ако изчислителната мощ, която можем да си купим
за 1000 долара, продължава да расте както от 1900
г. насам, то през 2023 г. човек би трябвало да може
да си купи за 1000 долара достатъчно изчислителна
мощ, за да симулира собствения си мозък в реално
време. През 2045-а изчислителната мощ ще е достатъчна за симулиране на мозъците на всички хора
едновременно - само за 1000 долара. Това ще доведе
до колосална вълна на автоматизация. Много е вероятно огромен брой хора да останат без работа, прос-

то защото няма да е икономически оправдано човек
да прави нещо, което машина ще върши много по-добре и то с месечни разходи от порядъка на сметка за
ток. Списъкът на застрашените професии не включва само работниците във фабрики и шофьорите на
камиони, а ще засегне дори лекарите и адвокатите.
Всяка дейност, която може да се сведе до спазване
на правила и процедури, ще се върши много по-добре
от машини. Вече се очертава консенсус, че единственият изход при подобен сценарий е да се осигури универсален базов доход, който е безусловен и гарантира
приличен живот на всички. Според Тодор Колев думата „работа“ ще промени смисъла, който й придаваме
в момента, тъй като тогава никой няма да работи
просто за да има пари да живее. Вероятно обаче много хора, останали без работа и с осигурен базов доход, ще решат да използват текущата налична технология да решат конкретен проблем в живота си и
да постигат повече с по-малко или пък за да направят
по-добра нова технология. Целта на Obecto е да се
проправи пътят и да се осигурят инструментите за
икономиката на бъдещето.

да ползва продукта, който са създали, и да го комерсиализира. Единственото условие е да споделя част от печалбата си с Obecto, докато изплати лиценза в пълен размер.
Така компанията се явява като оперативен инвеститор - поема известен риск, като работи без надценка с клиентите
си, но има възможност за по-голяма възвръщаемост, ако
проектите са успешни.

Ïî ìÿðêà

Фондовете за рисков капитал търсят компании, които
имат потенциал да пораснат най-малко 10 пъти, и затова се
налага да работят с голям риск - те трудно правят инвестиции и трудно си ги връщат. При модела на Obecto търсената
възвръщаемост е много по-малка и е от порядъка на около
4 пъти, но и рискът е значително по-малък, защото парите
се изплащат постепенно. Ако компанията работи и има нормална печалба, това е напълно достатъчно за Obecto. Този
модел е подходящ за технологични предприемачи в по-традиционни сфери с реалистични бизнес модели, които биха
изкарали пари, но надали ще станат следващият Facebook.
Моделът на Силициевата долина за създаване на т. нар.
юникорни (милиардни компании), основани от незавършили
студенти, изглежда работи там, но е нереалистичен в младите предприемачески екосистеми като българската.

Êàê ñå òðúãâà îò íóëàòà
Ñúâåòè îò Òîäîð Êîëåâ

1.
2.
3.

Създаването на стартъп през 2016-а е различно от това, което беше само преди пет години. Тогава
беше достатъчно да имаш идея за някакво дребно подобрение на даден процес или продукт и бегла
представа как да го реализираш, а инвеститорите финансираха сравнително лесно, ентусиазирани от
първите успехи.
Сега за обещаващ се счита стартъп, който покаже смислена иновация с перспективи. На стартъпите
спря да се гледа като на малките и сладки братчета на големите корпорации, които предлагат интересни джаджи и приложения за смартфони.

От стартиращите компании се очаква да решават истинските проблеми на хората и на бизнеса. Затова е нужно предприемачите да разбират в много по-голяма дълбочина фундаменталните
процеси, които движат технологията и икономиката в началото на XXI век. Това са неща като
подривната иновация (disruptive innovation) и експоненциалните технологии. Те имат дефиниции, правени
са задълбочени анализи и предприемачът, който иска да работи в тази сфера, трябва добре да ги познава.
Не може човек просто да ги е чувал. Много от предприемачите се вторачват в детайлите и не виждат
гората от дърветата.

4.

Бъдещите предприемачи трябва да залагат повече на науката и да са наясно, че добрата идея и усилената работа вече не са достатъчни. Нужни са и знания, за да видиш „невидимите“ за останалите
шаблони (patterns), където се крият новите възможности за бизнес и развитие.

ПРЕДПРИЕМАЧ

Един от интересните клиенти, с когото си партнират в
момента, е бивш енергиен експерт от Лондон. Той е работил за някои от големите доставчици на електроенергия за
домакинствата и то на либерализиран пазар, където реално има конкуренция между доставчиците и потребителят
може да си избере кой доставчик да ползва. Намерението
му е да създаде модерна компания за доставка на електроенергия и газ за домакинства, в които всичко е автоматизирано - от отчитането на електромера и плащането на
сметката до поддръжката. Вместо офиси и колцентрове,
ще има мобилно приложение и чат-бот. Резултатът е поудобна и евтина услуга за клиентите. „Има огромен брой
експерти, бивши корпоративни служители и хора с детска
мечта и спестявания, които са не по-лоши предприемачи от
незавършилите колежани, харчещи VC пари. Те представляват интересна ниша, която не се покрива добре от текущата система от акселератори и инвестиционни фондове“,
обяснява Тодор Колев. Именно към този тип предприемачи
се насочва Obecto.
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М

оже да имате най-добрия продукт на света,
може вие да сте най-добрият продукт, но ако
не знаете как да го продадете или не намерите някой, който умее да прави това, продуктът
ви си е чиста загуба на време, твърди Арнолд
Шварценегер. И вероятно не е новина, че глобално инвестициите в реклама се увеличават всяка година. За 2016 г.
в световен мащаб се очаква те да достигнат 609,9 млрд.
долара, с 6,5% ръст спрямо 2015 г., изчислява eMarketer.
com. Така се повишава и необходимостта от анализиране
възвръщаемостта на милиардните инвестиции и тяхната ефективност. Комуникационните цели, които поставят
организациите, може да са различни: продажби, печалба,
достигане ниво на разпознаваемост на търговската марка
или на даден продукт, навлизане в определени търговски
канали. Шеговитата максима „Половината от парите за
реклама са пари, хвърлени на вятъра, само че никой не
знае коя половина“ е все по-малко валидна днес, защото
компаниите не са склонни да инвестират без предварително установени измерители на ефективността на комуникационните кампании.

Ïîñîêàòà
Рекламната индустрия продължава да трупа опит. Наред с класическите комуникационни средства – телевизия,
радио, преса, външна реклама и други, всяка година нараства делът на дигиталните средства за комуникация с
крайните потребители. Рекламните кампании все по-фино
се опитват да достигнат до предварително таргетирания
потребител, като се стремят да използват точно тези комуникационни средства, с които биха могли да въздействат.
Става все по-важно да се намерят подходящите прецизни
начини да се измери ефектът от инвестициите. В отговор
на клишето, че няма лоша реклама, рекламата става все
по-целенасочена към своите предварително дефинирани
аудитории и по-ефективна.

(Íå)çàâèñèìîñò îò âúçëîæèòåëÿ
С всеки похарчен лев рекламодателят цели да популяризира своите продукти или услуги, да повиши имиджа на
търговската марка, да увеличи продажбите. Всяка кампания се провежда в конкретна категория, пазар, конкурентна среда и трябва да достигне до определена аудитория.
Рекламодателят дефинира целите, които трябва да се
постигнат. Комуникационната агенция трябва да представи стратегията на комуникацията, творческата идея и медийните канали, подходящи за аудиторията и идеята. Но в
крайна сметка във взаимодействие между клиента и аген-

цията се вземат всички решения за способите на действие,
обяснява Мариана Брашнарова, изпълнителен директор
на Българската асоциация на комуникационните агенции.
Разбира се, ако насреща не е някой от ранга на Дейвид
Огилви, който умее да си извоюва творческа независимост
и после безкомпромисно да докаже, че тя е била напълно
оправдана. Комуникационните агенции трябва винаги да
са стъпка напред – и пред възложителя, и пред самия потребител. Средата и технологиите постоянно се променят
и това изисква и комуникацията да е в унисон с промяната.
Това е ролята на маркетинговите изследвания – да се анализира какво искат потребителите. Тук следва да припомним думите на Хенри Форд: „Ако бях питал хората, те щяха
да кажат, че искат по-бърз кон“. Ето защо трябва да питаме
потребителя, но и да сме готови да му предложим нещо,
което той изобщо не очаква, но би бил склонен да купи. Затова, ако искаш да успееш, трябва да предложиш повече,

È êëèåíòèòå íà ëóêñà íå ñà ñïå÷åëåíè çàâèíàãè
Èñòîðèèòå çà óñïåõà íà íàé-ñêúïèòå áðàíäîâå âèíàãè ñà èíòåðåñíè. Â òÿõ ïðèñúñòâàò êðåàòèâíè ëè÷íîñòè, êîèòî ïî èíîâàòèâåí íà÷èí ñà ñúçäàëè êà÷åñòâåí
ïðîäóêò, à â ðàçâèòèåòî íà ìàðêàòà å êîíöåíòðèðàíà ìíîãî èíòåëåêòóàëíà ìîù.
Âñÿêà ëóêñîçíà ìàðêà èìà ñâîÿòà ëåãåíäà, êîÿòî ïðîäàâà. Íî êëèåíòèòå íå ñà ñïå÷åëåíè çàâèíàãè è äîðè è íàé-ïîïóëÿðíèòå ìàðêè òðÿáâà ïîñòîÿííî “äà îáùóâàò” ñ
ïîòðåáèòåëèòå. Íåñëó÷àéíî ìîòî íà ãåíèàëíèÿ ðåêëàìèñò íà XX â. Äåéâèä Îãèëâè
å: Ïúðâîêëàñåí áèçíåñ, èçâúðøâàí ïî ïúðâîêëàñåí íà÷èí.

Добрата комуникация днес изисква и иновативност,
уверяват Мариана Брашнарова и Димитър Стаматов

отколкото клиентът смята, че в момента му е необходимо,
споделя Димитър Стаматов, маркетинг мениджър в Japan
Tobacco International България.

Ïúòÿò äî ïðîäóêòà
Развитието на иновациите сочи, че само 1% от хората
създават новости и са изобретатели, 9% са готови да участват в реализацията на идеята, а останалите 90% после ги
следват. Може да направиш брилянтна реклама, но ако тя
не доведе потребителя до продукта, значи целта не е постигната, уверява Димитър Стаматов. А Мариана Брашнарова добавя, че много от добрите идеи обикновено са нещо
изключително очевидно и просто. Според двамата все повече добрата комуникация изисква иновативност.

Ñêúïî èëè åâòèíî
Невинаги ефективните кампании са с най-голям бю-

Постигнатите резултати отговарят ли на поставените
цели, преизпълнени или неизпълнени са те. Това може
да доведе до поставяне на по-ясни цели пред комуникационните агенции и така да се повиши възвръщаемостта
на инвестициите. Трябва да се разбере кое в кампанията
не е проработило, а също и какви са причините за това,
съветват Мариана Брашнарова и Димитър Стаматов.

Ôåñòèâàë
В САЩ ефективността е издигната в еталон. В 1968 г.
Американската маркетингова асоциация основава наградите за ефективност на маркетинговите комуникации EFFIE.
Оттогава EFFIE става символ на успеха за маркетолози и
комуникационни агенции в целия свят. Фестивалът се организира в повече от 40 страни на 6 континента, а в България ще се проведе за десети път през 2017 г. Присъждат
се награди в пет кагегории: „Стоки“, „Услуги“, „Промоции“,
„Социална, медийна и политическа“ и „Корпоративни комуникации“. Ценно при наградите EFFIE е, че се присъждат
на рекламодатели и агенции за техните съвместни усилия.
Защото чрез преследване на общата цел се стига до по-висока ефективност.

МРЕЖА

джет, най-богат комуникационен микс, най-мащабни и
най-видими на пазара, а често - кампаниите с неочаквана, различна идея, която е креативна и променя ефекта върху бранда, казва Мариана Брашнарова. Понякога
ефективната реклама не е скъпата реклама. Всичко е
въпрос на хрумване, но и на истински професионализъм,
хванал и попътния вятър. Както не може да се разчита,
че евтината реклама ще гарантира перфектната комуникация и ще даде желания ефект, така това не може да се
очаква и от скъпата реклама. Има примери и в едната, и
в другата посока. Наивно обаче е да се смята, че с малки бюджети винаги може да се постигат резултати, тъй
като това по-скоро са изключения. Независимо дали е успешна или не, всяка комуникационна кампания следва да
бъде анализирана.
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ПРОГНОЗИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНАТА
година

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

П

рез последните години информационните технологии доминират икономиката и
обществения живот и все по-малко хора
днес могат с чиста съвест да твърдят, че
са встрани от тези процеси. Отиващата си
2016 г. не прави изключение. Изпълнена с динамика,
нови явления и немислими допреди няколко години
събития, тя промени много неща, а технологиите се
оказаха сред основните двигатели на тази промяна.
Какво ли не видяхме през последните дванадесет
месеца. Годината започна с безпрецедентни предупреждения на някои от най-умните хора на планетата
срещу възхода на изкуствения интелект. Приблизително по същото време френската столица Париж
беше блокирана от масови протести на таксиметрови
шофьори срещу мобилното приложение Uber, маркиращи новите граници между дигиталните платформи
и традиционните професии, чиито представители са
губещи от навлизането им. Автономните коли и автобуси си проправиха път, макар и бавно, по улиците в
много страни по света.
Станахме свидетели още на откриването на гравитационните вълни, обявяването на амбициите на

един милиардер да изпрати космически кораб до друга звездна система и на друг – да засели Марс, на
взривяващи се смартфони и дори на отглеждането на
човешки органи в телата на животни.
Разбрахме, че една-единствена хакерска атака
може да спре половината от водещи информационни услуги в света, както и че е възможно хакери да
повлияят на избирането на най-влиятелния човек на
планетата – президента на Съединените щати. Но
всичко това изглежда бледнее пред истерията, която
предизвикаха виртуалните покемони, които се оказаха навсякъде около нас, благодарение на първата
успешна игра с добавена реалност Pokemon Go, създадена от компанията Niantic по поръчка на Nintendo.
Безспорно технологиите се променят на ежедневна база и е изключително трудно да се прогнозира
как ще изглежда браншът през следващите месеци.
Все пак, верни на стила на сп. „Икономика“ да гледаме повече напред към бъдещето, отколкото към
миналото, решихме да се опитаме да опишем някои
от по-значимите тенденции, които вероятно ще доминират и ще създадат облика на сектора през следващата година.

×àòáîòîâåòå

Ìàãàçèíè
áåç êàñèåðè

Става въпрос за нов тип търговски обекти, в които
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Онлайн корпорацията, създадена от Джеф Безос,
хвърли бомба в сегмента на търговията на дребно,
представяйки новата си услуга Amazon Go, която
предстои да стартира пилотно догодина.
И мнозина вече прогнозират, че тя ще доведе до
цялостно предефиниране на ритейл сектора, какъвто
го познаваме.

ТЕХНОЛОГИИ

Тези виртуални помощници направиха първите си
стъпки през 2016 г. и по всичко личи, че се възприемат
добре както от бизнеса, така и от потребителите. Ако
съдим по плановете на множество банки, предприятия и ютилити компании тепърва да въведат такива
приложения в отношенията с клиентите си, можем да
допуснем, че през следващите месеци предстои истински бум на софтуерните роботи както у нас, така
и в световен мащаб. Чатботовете стават все по-интелигентни и правят
все повече неща –
от поддръжка и обслужване на клиенти на телеком
оператори до отдалечени банкови
услуги. Вече има
банки, които позволяват на клиентите
след съответната
ауторизация
да
извършват реални преводи чрез
прости команди в
скайп или други
месинджър услуги.
А много компании
планират да въведат роботи, които
буквално да не бъдат отличавани от
хората, работещи
в колцентровете.

клиентите просто ще взимат продукти от лавиците и
ще си тръгват, без да се редят на опашки и да общуват с касиери. А заплащането ще става автоматично
посредством техните мобилни телефони.
Амбициозният проект е възможен благодарение на
комбинация от нови технологии, включително мобилни
разплащания, машинно обучение и др. Все още е рано
да се прогнозира дали той ще е успешен. Сигурно е обаче, че ще разтърси сектора и ще принуди останалите
играчи в него на свой ред да въведат иновации в една
сфера, в която клиентското преживяване не се е променяло от десетилетия.

ТЕХНОЛОГИИ
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Âèðòóàëíà è äîáàâåíà ðåàëíîñò

През 2017 г. очакваме много нови анонси в тези
бързо развиващи се сегменти и според мнозина именно това ще е годината, в която ще можем най-после да
„ходим“ на концерти и спортни прояви във виртуалното пространство, преживявайки ги все едно сме там.
Цели шоута ще се предават пълноценно във виртуалната реалност. За бързото развитие на бранша ще допринесат и две други тенденции: навлизането на все
по-достъпни VR очила, включително такива от картон,
чиято цена започва буквално от 10 щ. долара, както и
разпространението на нови типове кабини за виртуална реалност в молове и развлекателни центрове. Очаква се също след първата успешна augmented reality
игра – Pokemon Go – градовете ни тепърва да се населят с още по-разнообразни виртуални същества и
сюжети.
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През отиващата си година Internet of Things (Интернет на нещата) се наложи като явление в технологичния бранш, а София дори направи заявка да се
превърне в международен хъб за развитие на такива
технологии с няколко сериозни IoT играча. Ограничаващият фактор в развитието на бранша до този момент беше в прекалено многото играчи и липсата на
достатъчно наложени унифицирани стандарти. С ангажирането със сектора на гиганти като Apple, Google
и Amazon обаче се очаква това да се промени, да
станем свидетели на появата на нови екосистеми за
домашни приложения и като цяло – на по-сериозно
навлизане на IoT в живота ни.

Çàïëàõà çà ðàáîòíèòå ìåñòà
Чатботове ще обслужват клиентите, нови платформи за споделяне ще елиминират нуждата от шофьори
и професионалисти в други области, а в магазините
вече няма да има нужда от касиери. Дори дейности
като създаването на журналистически текстове вече
започват да се извършват от роботи. Всичко това
съвсем логично налага въпроса: колко и кои професии предстои да изчезнат, колко бързо ще стане това
и колко хора ще изгубят своите работни места в ре-

зултат от мащабната промяна.
Според една актуална прогноза на изследователската компания Forrester, до 2021 г. машините ще
премахнат около 6% от всички работни места в САЩ.
Тревогата, че технологиите ще отнемат работата на
хората, не е от вчера. Тя датира още от средата на
XIX век, когато движението на лудитите е критикувало индустриализацията, а негови представители са
нахлували в предприятията и са чупели машините
им. Мнозина напомнят, че въпреки тези страхове, оттогава до днес индустриализацията е създала много
повече работни места, отколкото е закрила. Въпросът обаче е колко комплексни и колко бързи ще са
промените този път и дали хората ще имат време да
се адаптират към тях.
Глобална несигурност, нарастващи заплахи от
кибератаки, включително и такива, спонсорирани от
държави, все повече хора, недоволни от технологичния прогрес, и цели прослойки, протестиращи срещу
новите дигитални платформи – това ни донесе отиващата си година. И ако съдим по начина, по който
свършва тя, е малко вероятно следващата да е поспокойна. И занапред иновациите ще продължават
да създават нови възможности за бизнес и за по-добър живот. По всичко личи обаче, че те ще стават и
все по-сериозен източник на несигурност, социални и
политически кризи, оказвайки все по-голямо влияние
върху всички аспекти от живота ни.

ТЕХНОЛОГИИ
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Дубай ще заема все
по-сериозно място
на глобалната
технологична карта

ДУБАЙ

Ôîòî Pixabay
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àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

С

ъвсем скоро жителите на Дубай ще могат да видят първите в света истински летящи пожарникари, снабдени със специални раници с крила,
наречени jetpack. Футуристичните летателни
апарати всъщност отдавна се използват в арабското емирство за развлекателни цели, но скоро предстои
първите 20 местни огнеборци да бъдат оборудвани с тях.
Те ще получат също и два виртуални симулатора, в които ще се обучават да управляват персоналните летателни
средства.
Използването на jetpack апарати от местната пожарна
е само един от примерите за инвестициите, които Дубай
прави в иновации напоследък. Страната стана популярна
през последното десетилетие със своите мегаломански
архитектурни проекти, включващи най-високата сграда в
света Бурдж Халифа, един от най-скъпите хотели „Бурдж
Ал Араб“, както и „архипелаг“ от изкуствени острови, наподобяващи заедно палма. Съзнавайки, че

ïåòðîëíèòå äîëàðè íå ñà âå÷íè
емирството активно инвестира в архитектурни забележителности, туристически атракции и привлича значими музикални и спортни прояви. Размах, който впечатли света, но
и доведе Дубай до ръба на фалита преди няколко години,
когато се наложи той да бъде спасяван от Обединените
арабски емирства, от които е част.
Днес, няколко години по-късно, амбициозните архитектурни проекти и размахът в създаването на туристически
проекти не са се променили. Новото от последните месеци
обаче е, че Дубай инвестира много по-активно в информа-

ционни технологии и стартиращи компании – сфери, които
се очаква да му донесат по-голяма възвръщаемост в дългосрочен план. За кратко време страната успя да създаде
собствена стартъп екосистема, която се развива с бързи
темпове и вече включва немалко перспективни новосъздадени ИТ фирми. Това й помага да диверсифицира успешно
рисковете, намалявайки ефекта от спадащите цени на петрола, които вече се отразиха изключително негативно на
други икономики в региона.
Едноименният град Дубай се отличава с модерна инфраструктура и е сочен за един от петте най-бързо развиващи се урбанизирани региони в света. Макар и самият
той да не е с особено голямо население, от тук могат да
бъдат достигнати над два милиарда души, в рамките на четиричасов полет със самолет. Това, както и амбициите на
управляващите, го правят особено подходящ за стартиращи предприемачи, които се интересуват от Близкия изток и
Южна Азия.
Правителството си е поставило ясна цел – да превърне
Дубай в

ñëåäâàùàòà Ñèëèöèåâà äîëèíà
и инвестира умно в мрежа от фондове за рисково финансиране, инкубатори и акселератори за стартиращи фирми
като ImpactHub, In5 и Astrolabs. Последният от тях вече е
привлякъл предприемачи от 40 държави по целия свят и е
част от международната партньорска програма Google for
Entrepreneurs на едноименния онлайн гигант. Не липсват
също фондове и бизнес ангели. Особено популярен сред
местните стартъпи е инвестиционният фонд Turn8, който

ÀÐÀÁÑÊÎÒÎ ÅÌÈÐÑÒÂÎ ÈÍÂÅÑÒÈÐÀ ÏÅÒÐÎÄÎËÀÐÈ
Â ÁÚÐÇÎÐÀÇÂÈÂÀÙÀ ÑÅ ÑÒÀÐÒÚÏ ÅÊÎÑÈÑÒÅÌÀ,
ÏËÀÍÈÐÀ ÄÀ ÑÚÇÄÀÄÅ ÏÚÐÂÀÒÀ Â ÑÂÅÒÀ HYPERLOOP
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ ËÈÍÈß È ÐÅÄÈÖÀ ÄÐÓÃÈ ÈÍÎÂÀÖÈÈ

Много от дубайските технологични стартъпи вече са
започнали международна експанзия в региона. Такъв е
например Careem – онлайн услуга за транспортни услуги,
която е започнала своята дейност в Дубай, но вече извършва операции в 26 града в Близкия изток и Северна
Африка, както и в Пакистан. Компанията неотдавна е привлякла нова рискова инвестиция в размер на 71.7 млн. щ.
д., която се очаква да ускори международната й експанзия.
Друг бързоразвиващ се проект е Bridg – платформа за
мобилни разплащания, базирани на Bluetooth. Тук е и първият т.нар. еднорог (т.е. стартираща фирма с пазарна капитализация над милиард долара) в Близкия изток - Souq.
com.
Държавата подкрепя стартъп екосистемата по много
начини – улеснява стартирането на нови фирми, предлага
редица облекчения, а много от институциите в сферата на
образованието, здравеопазването, обществения транспорт
и инфраструктурата търсят активно възможности за иновации. Сред най-интересните примери от последните месеци
са плановете на емирството да създаде първата в света
работеща Hyperloop транспортна линия. Както вече сме пи-

сали, Hyperloop представлява концепция за

ñâðúõçâóêîâ íàçåìåí òðàíñïîðò
който ще комбинира магнитна възглавница и вакуумни тръби, елиминирайки почти напълно триенето. По този начин
се очаква своеобразните влакчета (наподобяващи по-скоро
ракети), да достигат безпрецедентната за наземен транспорт скорост от над 12 000 км/час. Концепцията беше популяризирана от американския предприемач Илън Мъск, който
преди около година обяви плановете си да създаде тестова
Hyperloop линия между Сан Франсиско и Лос Анджелис. Дубай обаче изглежда възнамерява да го изпревари. Местната
Future Foundation вече организира международно състезание
за проекти в тази футуристична област, спечелено от френския екип Mobius. А представители на емирството побързаха да заявят, че планират в бъдеще да изградят в региона
свръхзвукова инфраструктура, която ще позволи на жителите
на столицата на Саудитска Арабия Рияд да отиват на работа
в Дубай, да вечерят в Абу Даби и да гледат кино в Катар.
Дълги години арабското емирство впечатляваше света,
реализирайки едни от най-амбициозните архитектурни
проекти на съвремието ни. Днес изглежда амбициите и
размахът на местните шейхове не са се променили, но
вече са насочени в много по-голяма степен към иновациите и дигиталните услуги. А това може да означава само
едно – в ИТ общността тепърва ще се говори за Дубай и
арабската страна ще заема все по-значимо място на глобалната технологична карта.

Емирството иска да е първата
страна със свръхзвуков
транспорт Hyperloop

Ôîòî Hyperloop
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влага по 30 000 щ. долара сийд инвестиции в новосъздадени компании на начален етап на развитие. В портфолиото
му вече има над 60 стартиращи фирми, повечето от които
реално функционират.
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WEBIT.FESTIVAL
ЕВРОПА 2017

ÑÚÁÈÒÈÅÒÎ, ÇÀ ÊÎÅÒÎ ÁÈËÅÒÈÒÅ ÑÂÚÐØÂÀÒ
ÌÅÑÅÖÈ ÏÐÅÄÈ ÄÀÒÀÒÀ ÍÀ ÏÐÎÂÅÆÄÀÍÅ

З

адавате ли си въпроса как да бъдете успешни в
бъдещето; как ще изглежда работното ви място;
как да направите иновациите част от работния процес; как ще изглеждат градовете на бъдещето и как
да стават все по-умни; как да направите по-добър
маркетинг и да привличате повече клиенти и посетители;
как ще се променят транспортът, финансовите услуги, технологиите и здравеопазването?
На тези и много други въпроси за осма поредна година
дават отговор световни и регионални експерти, лектори и
посетители на събитието за технологии, дигитален маркетинг и иновации Webit.Festival Европа, което ще се проведе
от 25 до 26 април 2017 г. в София.
Президентът на България и кметът на София са патрони
на събитието и председатели на две от 10 събития, а именно на конференцията „Лидерство в дигиталната икономика“
и конференцията „Умни градове“.
Билетите за Webit.Festival традиционно се изчерпват няколко месеца преди събитието, а и цените им се увеличават
с наближаването на датата. Препоръчваме ви да закупите
билетите си максимално скоро. Остават само 3000 билета,
всеки ден се продават над 50 и интересът расте. Миналата
година по това време имаше продадени по-малко от 500, а
днес първите 2000 души вече са купили своя билет и вие
може да видите кои са те, като посетите сайта: www.webit.
bg откъдето може да купите и своя билет.
„Webit е не само събитие, а и глобална общност от експерти, политици, предприемачи, учени и лидери на най-

големите корпорации, която през 2016-а достигна числото
от над 100 000 човека от цял свят и които променят света
днес“, казва Пламен Русев, изпълнителен председател на
глобалната Webit.Foundation, инвеститор, сериен предприемач и филантроп.
Присъствието ви в София на Webit.Festival Europe 2017
на 25-26 април ще ви докосне до изключително влиятелни
представители на бизнеса, технологиите, науките и политиката. Сред вече потвърдените говорители за събитието
в София са имена като „летящия човек“ Дейвид Меймън
- първия джетпак пилот в света, Гарет Уилямс, основател
на продадената за 1.7 милиарда паунда Skyscanner, Фара
Уорнър, глобален редакционен директор на Wall Street
Journal Custom Studios, Джейсън Джерчинович, глобален
директор и президент на Havas Worldwide, Крис Кларк, главен креативен директор на DigitasLBi, Брус Роджърс, главен информационен директор на „Форбс“, Джонас Джакоби, вицепрезидент Облачни и мобилни стратегии на IBM,
Кристиан Ситу, главен директор на глобалния дигитален
маркетинг DHL и още топ личности от света на бизнеса,
които променят всяка индустрия.
В рамките на фестивала е и състезанието за предприемачи и стартиращи фирми - Founders Games, в което две
хиляди стартъпи кандидатстват за шанса да представят
проекта си на живо пред инвеститори по време на Webit.
Тази година наградата може да достигне до 500 000 евро,
или 1 000 000 лева инвестиция.

За повече информация и
покупка на билети: www.webit.bg
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ПЕСИМИСТИЧНАТА

ÏÐÎÃÍÎÇÀ ÍÀ ÕÎÊÈÍÃ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

М

ного ли ви се струва едно хилядолетие? Със сигурност е достатъчно дълъг период, за да не се
притеснявате какво ще се случи след толкова
време. Ако прегледаме учебниците по история
обаче, ще открием, че само преди 1000 години
Първото българско царство е престанало да съществува,
създава се държавата – предшественик на съвременна Русия, в Китай е изобретен барутът, а в целия свят са живели
около 300 милиона души. И макар оттогава до днес да са
се променили много неща, това е период, значително пократък от цялата история на човешката цивилизация, зародила се няколко хилядолетия преди Новата ера. И въпреки
това един от най-умните живи хора на планетата – физикът
и популяризатор на науката Стивън Хокинг – е на мнение,
че човечеството ще оцелее на тази планета още приблизително 1000 години.
От какво се страхува Хокинг? Ученият, който многократно
е критикувал избора на британците да излязат от Европей-

ския съюз и е изказвал недоумение от нарастващата популярност на Доналд Тръмп, днес със сигурност има от какво
да се тревожи. Не политиката обаче е в основата на неговите
притеснения. Хокинг многократно е заявявал през последните месеци, че технологичният прогрес увеличава шансовете
човечеството да се самоунищожи през следващите десетилетия или столетия. Просто защото скоро ще разполагаме с

ïðåêàëåíî ìîùíè òåõíîëîãèè
които все още не сме се научили да ползваме безопасно.
Рисковете са разнообразни – от излязла от контрол нова
технология като изкуствения интелект, през ядрена война,
до глобално затопляне, което може да направи цялата планета негодна за живот.
В своя лекция в края на ноември пред аудиторията на
Оксфордския университет брилянтният физик и автор на
редица значими открития за естеството на черните дупки е
оценил като безспорен триумф това, че хората, които сме

ÇÀÙÎ ÁÐÈËßÍÒÍÈßÒ Ó×ÅÍ ÑÌßÒÀ, ×Å
×ÎÂÅ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÌÎÆÅ ÄÀ ÏÐÎÑÚÙÅÑÒÂÓÂÀ
ÎÙÅ ÑÀÌÎ 1000 ÃÎÄÈÍÈ ÍÀ ÒÀÇÈ ÏËÀÍÅÒÀ

êîñìè÷åñêà öèâèëèçàöèÿ
Това изявление идва около месец, след като визионерът
и предприемач Илън Мъск обяви плановете си да започне
през следващите години мащабна мисия за колонизиране
на Марс. Самият Хокинг също заявява, че в рамките на
следващите 100 години човечеството вероятно ще успее
да създаде независими колонии на Червената планета.
Според него обаче, докато това стане, ние трябва да сме
изключително внимателни, за да не унищожим единствения ни дом – Земята. Или с други думи – човечеството и досега е било в ситуация да държи „всичките си яйца в една
кошница“, но едва отскоро разполага с достатъчно мощни
средства, за да счупи тази кошница.
А ето и някои от заплахите, които според учения имат
най-голям потенциал да застрашат съществуването ни.

Èçêóñòâåí èíòåëåêò
Още в началото на 2016 г. Стивън Хокинг изрази тревога
за възможността човечеството да създаде умни машини,
които в перспектива да се обърнат срещу него. Приблизително по същото време сходни позиции изразиха също
Бил Гейтс, Илън Мъск, Стив Возняк и други технологични
предприемачи, както и водещи учени в тази област. Макар
повечето от тях да не очакват война между хората и машините, подобно на сюжетите в кинопродукции като „Терминатор“ или „Матрицата“, мнозина са на мнение, че ако бъде
създаден пълноценен изкуствен интелект, способен да се
развива и самообучава, той вероятно в обозримо бъдеще
ще стане несравнимо по-умен от хората. И съответно те от
господстващ вид на планетата ни ще се превърнат в своеобразни „домашни любимци“, които вече няма да управляват собственото си развитие. Хипотетичен етап, известен
сред фантастите като технологична сингулярност. Налага
се обаче въпросът - ако човечеството действително достигне този етап, какво значение ще има дали вече сме успели
да заселим други планети, или сме останали на Земята.

Êëèìàòè÷íè ïðîìåíè
Това е друг сериозен проблем пред човечеството, който според преобладаващите схващания днес също има
техногенен характер. Редица учени и неправителствени
организации вече предупреждават, че сме на път да достигнем точката, при която промените в климата ще станат
необратими с всички последствия за живота на Земята –
екстремни климатични явления, невъзможност да отглеждаме достатъчно храна и т.н. Същевременно, както вече
сме писали в сп. „Икономика“, все повече учени твърдят, че
технологиите могат да се окажат решение на проблема с

глобалното затопляне чрез методите на климатичния инженеринг, известен още като геоинженеринг.

Ñâåòîâíà âîéíà
Опасността от ядрена война не може да не тревожи мнозина в светлината на последните събития – конфликтите в
Украйна, Сирия, Ирак и Либия, противопоставянето между
Русия и САЩ, както и нарастващите разходи за въоръжаване в редица страни по света. За да доведе до унищожение
на цялото човечество обаче, един такъв конфликт би трябвало да има наистина глобален характер или с други думи
– да противопостави двете най-големи ядрени сили в света
– Русия и САЩ, съответно с около 7300 и 6900 ядрени бойни глави. Да не забравяме обаче, че през следващите 1000
години – срокът, който Стивън Хокинг дава на човечеството
за живот на тази планета – могат да се появят съвсем различни държави и конфигурации на силите.

Äðóãè çàïëàõè
с технологичен характер, които според някои учени и анализатори биха могли да доведат до унищожаването на
цивилизацията ни, включват също тестовете с ускорители
на частици като Големия адронен колайдер, разположен
близо до гр. Женева. В тези съоръжения учените сблъскват снопове елементарни частици с огромна сила в опит
да създадат нови такива. Някои експерти смятат, че по този
начин могат да бъдат създадени потенциално опасни за
планетата ни обекти като черни дупки, магнитни монополи
или хипотетични частици, наречени стрейнджлети. Самият
Стивън Хокинг обаче отхвърля подобни твърдения, а досегашната безпроблемна работа на Големия адронен колайдер е в подкрепа на неговите думи.
Потенциална заплаха, способна според някои да унищожи цялата планета, са и нанотехнологиите. Или по-точно,
хипотетичните устройства, наречени нанороботи, които се
очаква да се появят в бъдеще. Става въпрос за машини, големи колкото молекули, които ще бъдат способни да променят материята около нас на атомно ниво. Т. нар. сценарий
gray goo (сива каша) предполага, че нанороботи, излезли от
контрол, биха могли да асимилират живата и неживата материя около себе си, превръщайки в крайна сметка цялата
планета в нещо различно. Друга опасност е експерименти в
областта на генетиката и синтетичната биология да доведат
до създаването на нов вид организми, които да застрашат
човечеството или целия живот на Земята.
Все по-фантастични заплахи се появяват непрекъснато с развитието на науката, а политическото противопоставяне и увеличаващото се влияние на терористичните
организации показват, че едва ли и в бъдеще ще липсват
мотиви за разработката на потенциално опасни технологии. Налага се въпросът дали прогресът ще продължава да се развива по-бързо от нашите способности да го
разберем, или човечеството все пак ще успее да въведе
достатъчно надеждни регулации, които да ограничат безконтролното използване на нови технологии.
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една незначителна частица от природата, сме успели да се
доближим толкова много до разбирането на нейните закони. Същевременно обаче той е обвързал оцеляването на
човечеството с усвояването на космическото пространство.
„Не мисля, че ще оцелеем още 1000 години, ако не избягаме от крехката ни планета“ - посочва Хокинг, поставяйки
силен акцент върху важността да се превърнем в
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ÂÈÇÈÎÍÅÐÚÒ ДЖАК МА
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

Изтокът обаче също има своите преуспели капиталисти.
Основателят на компанията за онлайн търговия Alibaba
Джак Ма успява да изведе дружеството си, започнало с инвестиция от 50 000 долара през 1999 г., до корпорация с
продажби от 462 млрд. долара за 2015 г. В момента Alibaba
държи 60% от китайския пазар за онлайн търговия. А Джак
Ма е световна знаменитост, която, подобно на западните си
еквиваленти, е чест гост в международните медии.
„Alibaba не е малка компания. Но ние сме направени
от, служим на и сме тук в полза на малкия бизнес“, казва
Джак Ма. Той твърди, че дружеството му не е конкуренция
на продавачите на дребно. Напротив, то служи, за да могат
стотици хиляди малки фирми в Китай да търгуват. С други
думи, визията му е свързана със създаване на възможности за обикновения човек, вместо с присвояването на оскъдните ресурси на дребния и средния бизнес.
В изказванията си на различни форуми и в интервютата си Джак Ма разкрива своята концепция за бизнеса, за
технологичното развитие и за бъдещето на света. От една
страна, тя се родее с познатите за западния бизнес концепции и разбирания. Но от друга – показва източна скромност,
солидарност и слага акцент върху колективното начало, а
не върху егото на великия бизнес лидер.
„Ако само говорите за пари, пари, пари, никой няма да
иска да бъде приятел с вас. Ако нямате никакви приятели,
няма да забогатеете“, обяснява китаецът един от капаните
пред хората, устремили се да правят бизнес – алчността.
Джак Ма разкрива и друга уловка – да виждаме в своите конкуренти врагове. „Предизвикателството не са нашите
т.нар. конкуренти, а способността ни да разберем бъдещето и да управляваме себе си“, казва мъдрецът от град
Ханджоу.
Тук – на 165 км югозападно от Шанхай, се намира родният град на Джак Ма. Именно тук е и централата на Alibaba.
Градът е изпълнен със символизъм. През Средновековието
той е бил столица на Китай и един от най-проспериращите
градове в света за времето си. През 1972 г. именно тук се
срещат американският президент Ричард Никсън и китайският лидер Мао Цзедун, за да отворят нова страница в
двустранните и в международните отношения, свързана с
дипломатическо признаване на Китай от Щатите.
По време на срещата на върха на G20 в Ханджоу през
септември 2016 г. във видеообръщение на сайта на Alibaba
Джак Ма говори с гордост, че именно неговият град е мястото за среща между големите лидери на Запада и Изтока. Симпатията, с която западните медии се отнасят към
китайския бизнесмен, подсказва, че той явно е считан за
отвореното към света и към Запада лице на китайския ка-

питализъм. Джак Ма обаче винаги е бил и ще бъде китайски
предприемач, който иска да служи на своите съграждани с
бизнеса си.
Символът на успеха от Далечния изток завършва английска филология в родния Ханджоу. Като ученик развива страст по английския език и изминава редовно големи
разстояния пеш, за да стигне до някой хотел в града, да се
запознае с чужденци и да им предложи разходка из своя
град – без пари, а само заради опита.
Младият Джак Ма е белязан от желание да опознае света извън Китай. Когато за първи път напуска страната през
1985 г., той отива в Австралия на гости на свои познати.
По-късно споделя как до онзи момент е смятал, че Китай
е най-богатата и щастлива страна в света. Но видяното в
Австралия отваря съзнанието му и разширява неговия мироглед.
След университета в продължение на пет години Джак
Ма е преподавател в Института по електрическо инженерство в Ханджоу. В един момент приключва с преподаването
и си търси работа в частния бизнес. Но получава над 30
отказа за събеседване. Тогава решава да се занимава с
бизнес и отваря собствена преводаческа кантора, като в
същото време има и втора работа – уличен продавач.
Точно работата му като преводач го отвежда до Щатите.
Там се случва да превежда на китайска фирма, която иска
да си върне дълговете от американец. Само че преговорите за борча се провалят. Ма отива в казино и печели на ротативка 600 долара. С парите си купува самолетен билет от
Лас Вегас до Сиатъл. Там разбира от свой приятел какво е
интернет – по онова време една директория с информация
за правителствени и бизнес учреждения.
Така Ма се вдъхновява и създава една от първите интернет компании в САЩ – China Pages. Тя е база данни с
контакти на фирми. Фирмата работи от дома на Джак Ма в
Ханджоу, като връзката със сървъра става по стандартна
телефонна линия. Затова и първият опит на бизнесмена
не е успешен.
През 1998-1999 г. предприемачът управлява IT компания, създадена под управлението на поделение на Министерството на външната търговия и икономическото
сътрудничество на Китай. През 1999 г. той събира 18 съмишленици, привлича капитал от 50 000 долара и така
полага основите на Alibaba. Алюзията е с несметните богатство и блага, които Джак Ма желае да се открият пред
китайския потребител в интернет. Оттогава до днес пътят
на Alibaba е само напред и нагоре.
„През следващите 20 години се надяваме да обслужваме милиард потребители по целия свят, да дадем сила на
10 млн. печеливши бизнеса и да създадем 100 млн. работни места. Това ще бъде дори още по-трудно пътуване от
онова, което вече изминахме“, казва Джак Ма.
Според него светът се намира пред промени в пет области – търговия на дребно, производство, финанси, технологии и ресурси.
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С

ветът е пълен с литература от западни автори за
бизнес успех. Стив Джобс, Доналд Тръмп, Робърт
Кийосаки и още много други представят визията
си за успешно управление, просперитет или технологично бъдеще. Те залагат на стандартната
представа за САЩ като земя на неограничените възможности.
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Ôîòî Alibaba Group

Централата
на компанията
в Ханджоу

Джак Ма смята, че традиционният бизнес за продажба
на дребно трябва да отговори на предизвикателство, което идва от технологичното развитие – от интернет и от Big
data (създаването, управлението и използването на големи масиви от данни в бизнеса и управлението). Бъдещето
според китайския предприемач е свързано и с нов вид производство. Ако през изминалите две или три десетилетия
стандартите и серийното производство са били водещи
в индустрията, то през следващите три десетилетия найважна ще е ролята на персонализираните и умни услуги.
Според Джак Ма в бъдеще машините няма да зависят толкова от електричество, колкото от данни. Той прогнозира,
че този нов вид персонализирано производство ще доведе
до мащабно разрастване на технологичната индустрия от
делтата на Перлената река и делтата на Жълтата река.
Верен на своята симпатия към малкия и средния бизнес, Джак Ма смята, че в бъдеще финансовата индустрия
ще трябва да насочи усилията си към развитието на онези
80% от него, които в момента остават неразвити и изолирани от хода на глобалната икономика. Бизнесменът твърди,
че свързването на интернет индустрията и финансите ще
доведе до създаването на кредитна система, която да облагодетелства обикновените хора. Той вижда поделението
на Alibaba, наречено Ant Financial, именно като надежда в
тази посока.
Що се отнася до технологиите, бъдещето при тях е в данните. Въображанието на човечеството ще бъде допълнително разширено от изкуствения интелект и Big Data, които са световна тенденция в развитието на технологиите.
Всъщност, в бъдеще нефтът или въглищата няма да бъдат
повече основният двигател на развитието. На тяхно място
ще дойдат новите енергийни източници и данните. Особеното на данните е, че колкото повече се използват те, толкова по-ценни стават, докато употребата на традиционните
ресурси води до тяхното изчерпване и захабяване.

Джак Ма не пропуска да отбележи и други значими тенденции в света – например възхода на логистиката като
индустрия. „Преди десетилетие нямаше такива неща като
експресни доставки. Сега ние създадохме 4 млн. работни
места в този сектор. Очакваме в него през следващото десетилетие да се открият 10 млн. нови работни места.
В същото време китайският милиардер очаква „виртуалната икономика“ да стане петата най-голяма в света и тя
да работи в полза на малкия бизнес и индивида. Според
Джак Ма водената от технологиите глобализация „ще даде
на всички малки и средни предприятия шанса да създадат
прозрачен и равнопоставен за всички пазар“.
Една от големите идеи на Джак Ма от 2016 г. е именно
тази – Alibaba да стане глобален онлайн пазар, който да
подкрепи малкия бизнес по целия свят. С тази мисия Джак
Ма пътува по различни места на планетата, среща се с
местни бизнеси и промотира идеята си, която от китайска
вече става глобална.
Като че ли за всичко Джак Ма е намерил своята проста и ясна формулировка. На кого трябва да разчита един
бизнесмен, за да успее? Според китаеца, на първо място
са клиентите, защото дават пари. На второ място са служителите, защото те реализират визията зад бизнеса. И едва
на трето място са инвеститорите, т.е. акционерите, които,
щом стане финансова криза, веднага бягат. Докато клиентите и служителите остават верни, когато компанията ги е
спечелила.
Дали именно в тази грижа за обикновения човек не
се крие тайната на визията на Джак Ма? Високият 152 см
предприемач е осъзнал, че успехът в бизнеса е свързан с
грижата за малкия човек. Със сигурност това е визия, която
няма как да не сработи от Азия, през Източна Европа и Африка, та чак до Америките…

Сундар
Пичай
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ЕПОХАТА на

Сатя Надела

ÈÍÄÈÉÑÊÈÒÅ ÌÅÍÈÄÆÚÐÈ
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К

ое е общото между Microsoft, Google, Nokia, Adobe
Systems и още много други технологични компании? То не е свързано единствено с факта, че те
са флагмани на американския технологичен свят.
Сродява ги, че всички имат за главен мениджър
(CEO) човек от индийски произход.
Същото може да се каже за ръководителите на Deutsche
Bank, Master Card, Fairfax Financial Services, Pepsi Co и
Citigroup. Родени в Индия специалисти са изключително
„модни“ като мениджъри, така, както преди време беше
честа практика италианци да ръководят големите фирми.
Според американския вестник Wallstreet Journal индийските шефове в бизнеса са „ориентирани към бъдещето“ и
имат „парадоксална смесица от автентична лична скромност и силна лична воля“. Според притежаваната от австралиеца Рупърт Мърдок медия тези хора постигат необикновени резултати.
Обясненията за успеха на индийците са различни. Със
сигурност част от „тайната“ е, че в Индия хората с качества
се насочват основно към медицина, мениджмънт, софтуерно инженерство и счетоводство. Тоест, съзнателно или не,
талантите на страната са предварително специализирани
в професии, които да им отворят вратите за върховете и

на Запад.
Друго обяснение може да бъде, че мнозина от „индийските“ мениджъри в Щатите всъщност имат инженерно
образование от своята родина. Това им позволява вече в
САЩ да бъдат не просто поредните американски мениджъри с диплома за магистър по бизнес администрация. Те
всъщност се утвърждават първо като „мениджъри на инженерите“ и едва впоследствие оглавяват цели компании.
Ако се погледне в професионалната биография на някои
от най-авторитетните кадри на Google, не е трудно да се забележи и че те се занимават по принцип най-вече с разработване на продукти. Сундар Пичай, който през август 2015
г. стана главният мениджър на Google, идва именно от отдела за продукти на компанията. Той е работил продължително върху идеи за развитието и пускането в обращение
на браузъра Chrome. Професионалната му компетентност
му е позволила дори да се противопоставя на предишния
мениджър Ерик Шмит, когато това е било нужно. Преди
Google Пичай работи като инженер и отново като мениджър на продуктите в производителя на полупроводници
от Силициевата долина Applied Materials.
За мениджърите от индийски произход се смята, че имат
стил на управление, който е по-малко конфликтен и по-ори-

ентиран към преодоляването на противоречията, отколкото
титаните от предишната ера в мениджмънта на технологични компании (като Стив Джобс, Стив Балмър или Бил
Гейтс). Това се дължи на по-„слабото“ им его, формирано в
по-скромните от материална гледна точка условия в Индия,
когато са били млади. Биографията на Пичай отново е показателна в това отношение.
Той израства в Ченай в дом със само две стаи. Дели
гостната с брат си. Семейството дълго време няма дори
домашен телефон. Прокарват линия за такъв чак когато
Пичай е на 12 години.
Смиреност и чувствителност към емоциите на другия
се забелязва и в поведението на Сатя Надела, който през
2014 г. оглави Microsoft. Ако той усети, че е допуснал грешка, бърза да се извини на пострадалия човек. Стилът му на
работа е базиран на сътрудничество и на „подхода на един
добряк към мениджмънта“. Лесно се забелязва разликата с
излъчващия агресия, вечно войнстващ негов предшественик Стив Балмър.
С учтивост, търпение и благост обаче индийците стигат
много по-далеч от другите американци в САЩ. „Индийската
диаспора ни убива“, разказва в свое видео от 2011 г. новинарската програма Young Turks. Твърдението се базира
на статистика, според която от индийски произход са 1%
от американците, но в същото време индийските жители
на страната са 13% от студентите в най-добрите универ-

Падмасари Уориър

ситети. Ако средният доход на американец е 50 000 долара
годишно, при член на индийската диаспора той е 90 000
долара. Тази разлика е логична, при положение, че 67%
от индийските американци имат бакалавърска степен. За
останалата част от американското население показателят
е 28%.
Очевидно индийците се подкрепят много помежду си. Но
този общностен дух едва ли се обяснява само с факта, че
са високообразовано малцинство. Всъщност още в Индия
най-способните умове обикновено се стичат в ограничен
брой университети. Например в южния град Хайдерабад
са учили главните мениджъри на компании като Microsoft,
Adobe, Wipro и Fairfax Financials. Изглежда, че за възпитаниците на най-престижните индийски университети за инженерство и мениджмънт буквално важи известното мото
на един български университет „Утре наш става светът“…
Изборът на индийците за ръководните постове на съответните компании обаче често е свързван не само с
превъзходните им професионални и организационни компетенции, а и с нуждата да извършат значима промяна в
дейността на съответното дружество. Мнозина признават
например, че днешната компания Adobe е много по-различна като продукти, пазарни ниши и партньорства от тази,
която е била преди 15-20 години, когато тя бе силно свързана с Apple. И това се дължи на Шантану Нарайен. Той също
влиза в стереотипа за индийски мениджър. Описват го като
„тих, но много конкурентоспособен“.

ÕÎÐÀ, ÐÎÄÅÍÈ Â ÄÚÐÆÀÂÀÒÀ ÑÓÁÊÎÍÒÈÍÅÍÒ, ÓÏÐÀÂËßÂÀÒ
ÃÎËßÌÀ ×ÀÑÒ ÎÒ ÍÀÉ-ÈÇÂÅÑÒÍÈÒÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈ È
ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÈß ÑÂßÒ
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Шантану Нарайен

Всъщност присъствието на индийците по бизнес върховете е обяснимо поне по още една причина. Много от обикновените служители в области като програмиране или финанси също са индийци. Логично е лидерите измежду тях
да пробиват по-лесно. В Google има цяла плеяда мениджъри от индийски произход. Лалитеш Катрагада и Маник Гупта
например ръководят създаването на Google Map Maker картографска услуга, която позволява потребителите сами
да добавят картографска информация. Амит Сингал и
Кришна Барат са свързани с алгоритмите на най-успешната интернет търсачка в света. А Вик Гундотра е човекът зад
социалната мрежа Google+.

ЛИДЕРИ 112

Присъствието на индийци по върховете на американските технологични фирми обаче не е ограничено само до последните 20 години. Аджа Бат е бащата на USB стандарта,
който разработва, докато е главен архитект на платформи
за клиенти на Intel през 90-те години. Бат държи 31 патента
за различни стандарти в областта на графиката и компютърната архитектура. Индиецът е носител на редица награди за своята дългогодишна дейност, сред които е присъжданата в Лондон Азиатска награда за наука и технология
и Наградата за европейски изобретател в категория неевропейски страни, връчвана от Европейския патентен офис.
В списъка със забележителни технологични лидери от индийски произход е и бащата на прочутия процесор Pentium на
Intel – Винод Дарма. Компания му прави Сабир Батия – създателят на една от най-успелите компании за имейл – Hotmail.

Индия обаче дава и преуспели технологични кадри
– жени. Между 2005 г. и 2010 г. Ручи Сангви се утвърждава във Facebook като продуктов мениджър и „първата
жена инженер“, тъй като в момента на назначаването си
компанията има само 20 служители. Когато я напуска,
Facebook вече има 1500 служители и 500 млн. потребители.
Друга преуспяла жена от индийски произход Падмасри
Уориър в момента е главен мениджър на компанията за
електровозила NextEV. Наричат я дори „кралицата на бизнеса с електроавтомобили“. Била е главен технолог и стратег на Cisco и търговски директор на Motorola. През декември 2015 г. влиза и в борда на директорите на Microsoft.
Настъплението на хората от индийски произход впечатлява още повече, ако бъдат обхванати и други сфери от живота. Джаз певицата Нора Джоунс е с рождено име Гитали
Нора Шанкар. Тя е дъщеря на музиканта Рави Шанкар и на
американската музикална продуцентка Сю Джоунс. Сред
асовете на CNN е журналистът Фарид Закария. В момента
по американската телевизия дори върви поредица, посветена на Индия и нейното бурно развитие.
Все още не е ясно дали ХХІ век ще бъде векът на Индия.
Държавата, ръководена от премиера Нарендра Моди, има
да наваксва изоставането от ударно развиващия се Китай.
Може обаче спокойно да се прогнозира, че векът на индийците е дошъл. На запад те просто нямат конкуренция…

Ôîòî Wikipedia
Индийският премиер Нарендра Моди се среща с ръководители на големи технологични компании в Сан Хосе, Калифорния, при
посещението си в САЩ през септември 2015 г. Седнали на първата редица вляво в средата един до друг са Пичай, Надела и Нарайен

ÍÀÉ-ÌËÀÄÈßÒ
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Джон Колисън
с наградата
на Ernst&Young
„Предприемач на
годината“ за 2015 г.

Ôîòî Stripe
Джон и Патрик в офиса си в Сан Франциско

àâòîð: Íèÿ Èëèåâà

Джон създава дружеството с брат
си Патрик. Сега двамата са съответно
президент и главен изпълнителен директор. След няколко кръга на финансиране, при които са набрани 150 млн.
долара, в момента Stripe се оценява
на 9,2 милиарда долара - почти двойно повече от юли 2015 г., когато компанията е оценена на 5 млрд. долара.
В резултат на това богатството на
двамата братя от Ирландия е оценено
на по 1,1 млрд. долара. Според различни източници, преди последния
кръг на финансиране те притежават
между 29 и 30% от дяловете в компанията. И така 26-годишният Джон Колисън става най-младият милиардер
в света, създал сам състоянието си
(за разлика от наследниците). Джон е
само 2 месеца по-млад от съоснователя и главен изпълнителен директор на
Snapchat Ивън Шпигел, който доскоро
носеше титлата най-млад селф мейд
милиардер. По-големият брат Патрик
Колисън е на 28 г.

Stripe е базирана в Сан Франциско, а последното й финансиране е от
CapitalG, инвестиционното подразделение на компанията майка на Google
Alphabet, както и от дружеството за
рискови инвестиции General Catalyst
Partners.
Stripe ползват големи клиенти като
Lyft, Kickstarter и Wish. Компанията не
обявява публично финансови параметри, но според източници от бранша за
миналата година оборотът й е около
20 млрд. долара. За всяка транзакция
Stripe получава 2.9% от стойността,
плюс 30 цента. Така според сметките
приходите й за 2015 г. са около 450
млн. долара.
Компанията за разплащания е втората на братята Колисън. През 2007
г. те създават Shuppa в родния Лимерик, Ирландия. Тогава Джон е едва
на 17 (роден е през 1990 г.). По-късно
компанията се слива с Auctomatic, създадена от Y Combinator, а Колисън се
мести в Силициевата долина в Калифорния, САЩ. Auctomatic е софтуерна
компания, която прави инструменти
за платформата eBay и през 2008 г. е
придобита от Live Current Media за 5
милиарда долара.
През 2009 г. Джон Колисън се връща в Ирландия, за да завърши училище, а после продължава образованието си по физика в Харвард. Патрик пък

започва да учи математика в Масачузетския технологичен институт, но и
двамата загърбват следването, за да
се отдадат на бизнеса.
Така през 2010 г. се ражда Stripe,
която през годините е била подкрепена от инвеститори, създали си име на
едни от най-влиятелните хора в технологичния сектор като Питър Тийл,
създател на PayPal, и Илън Мъск, създател на Tesla.
През 2015 г. Джон и Патрик Колисън
получават и наградата „Предприемач
на годината“ на Ernst&Young в Ирландия.
Двамата братя Джон и Питър нямат бюра, работят на една обща
маса в офиса на компанията си в Сан
Франциско. Stripe има около 600 служители в целия свят, като от няколко
месеца има и офис в Париж. Понеже
е считана за най-големия играч в сектора финтех, мнозина анализатори
виждат в нея потенциала на гиганти
като Facebook и Twitter, а братята са
наричани от медиите в родината си
„ирландският еквивалент на Марк Зукърбърг“.
Сред хобитата на новия най-млад
милиардер в света Джон Колисън са
да свири на пиано и да пилотира. За
момента изглежда, че както в бизнеса,
така и в живота той умее да лети.

26-ÃÎÄÈØÍÈßÒ ÄÆÎÍ ÊÎËÈÑÚÍ È ÏÎ-ÃÎËÅÌÈßÒ ÌÓ ÁÐÀÒ
ÏÀÒÐÈÊ ÑÀ ÑÚÇÄÀÒÅËÈ ÍÀ ÍÀÉ-ÃÎËßÌÀÒÀ ÔÈÍÒÅÕ ÊÎÌÏÀÍÈß
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В

края на 2016 г. светът вече
има нов най-млад милиардер. Това е Джон Колисън,
на 26 години, създател и
съосновател на Stripe. Компанията прави софтуер за мобилни
разплащания и е считана за най-голямата във възходящата финтех индустрия – симбиоза между технологии и
финанси.

РЕЦЕПТАТА
на АЛБРЕХТ
äèñöèïëèíà,
ïåñòåëèâîñò
è äèñêðåòíîñò
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àâòîðè: Ñâåòëà Öåíîâà, Àíäðåàñ Áàéåð

П

естеливостта и прикритостта на братята Карл и
Тео Албрехт, основатели на дискаунт веригата
Aldi (Алди), са пословични. Контролът на харчовете и страненето от публичност обаче не може
да е единственото обяснение за легендарния им
успех. Решаващи за възхода им са били непрекъснатото
изпробване на нови идеи, усет за променливите потребности на клиентите и любов към детайлите.

Ôîòî Handelsblatt

Изключителната скромност и страненето от публични
изяви е било характерно за двамата братя, водещи класацията на най-богатите предприемачи в Германия, но принципите на ръководене на техните фирми разкриват доста
от характера и убежденията им.

Братята Карл (вляво) и Тео Албрехт

През 60-те години на миналия век братята разделят
фирмата на „Алди Север“ (Тео Албрехт) и „Алди Юг“ (Карл
Албрехт). Няколко години преди смъртта си през 2014 г.,
Карл Албрехт за пореден път е най-богатият германец със
състояние, възлизащо на 17,2 млрд. евро (2011 г.), следван от двамата наследници на „Алди Север“ – 16 млрд.
евро. По същото време Дитер Шварц, собственикът на
„Лидл“ и „Кауфланд“, притежава 11,5 млрд. евро. Причината за разделянето на бизнеса никога не бива оповестена, но макар и разделени в отделни юридически единици,
двете фирми си партнират в много отношения, като например в избора на доставчици.

Íà÷àëîòî

Може да звучи удивително, но неволята води до успеха
на братята Албрехт. Историята на „Алди“ започва от магазинчето на майка им в град Есен, което съществува от
1913 г. След края на Втората световна война братята поемат семейния бизнес в свои ръце и постепенно изграждат

водещ принцип възниква първият дискаунт
магазин, който носи името „Алди“, първите
букви от Албрехт и дискаунт.

Èçêóñòâîòî äà
îòñòðàíèø èçëèøíîòî

Усвояването и прилагането на учението за паричните потоци носи нови успехи
на „Алди“. 30-дневен срок за плащане към
доставчици, оборот на стоката в рамките
на 10 дни и плащане в брой от клиентите
създават идеални условия за висока ликвидност, която се инвестира в откриване
на нови филиали ежеседмично! Така наличието на свободен инвестиционен капитал
води до скоростното разрастване и филиализиране на дискаунтите.
„Дискаунт е изкуството да отстраняваш
излишното“. Това е новият принцип на
икономиката в областта на търговията по
Супермаркет на веригата в САЩ. Двете
онова време. Намаляването, в смисъл изкомпании са поделили международните пазари,
но има и държави, където оперират паралелно
олирането на източниците на разхищение,
добива популярност едва през 90-те в рамките на т.нар. Lean Management (плоско,
верига от няколко стотин малки магазина. В началото на
опростено, безйерархично управление).
60-те години на миналия век обаче се изправят пред пърПри „Алди“ излишното е отстранявано, докато не е оставата значителна заплаха. Разрастващата се конкуренция
нало какво да се отстранява. Остават само бързооборотот страна на новите за времето си супермаркети, по прини стоки. Опростеният асортимент, състоящ се главно от
основни хранителни продукти, довежда до намаляване
мера от САЩ, създават заплаха от стагнация. Първите
на комплексността и до скалирано понижаване на покупопити за изграждане на собствени супермаркети се проната цена на стоките. Стоката се продава директно от павалят. Конкурентите имат непреодолима преднина. Възлетата, в кашоните, в които е доставена, което спестява
никва необходимостта от нова ориентация, за да оцелее
разходи за допълнително приспособяване на рафтовете,
бизнесът. Така братята Албрехт стават пионери на една
както и разходи за персонал, който да разопакова и подреволюционна концепция в търговията на дребно, днес
режда стоките. Дълго време в магазините не са предлагапозната като дискаунт (добро качество на възможно найни продукти с кратък срок на годност, имащи нужда от охниска цена), оказала се успешна и устойчива. На този
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Ôîòî aldi.us

ÁÐÀÒßÒÀ ÊÀÐË È ÒÅÎ ÏÎÑÒÀÂßÒ
ÎÑÍÎÂÈÒÅ ÍÀ ÄÈÑÊÀÓÍÒ
ÂÅÐÈÃÈÒÅ, ÊÀÊÂÈÒÎ ÃÈ
ÏÎÇÍÀÂÀÌÅ È ÄÍÅÑ

лаждане. По този начин Албрехт пестели електроенергия,
разходи за охладителни витрини и обслужващ персонал.

Äèñêðåòíîñò è ïåñòåëèâîñò

Братята Албрехт са известни с вечното си непоклатимо мълчание, тайнственост и странене от всякакъв род
публични изяви. Никакви медийни изявления, никакви
лекции, никакви речи – на принципа: Това, което не стане
достояние на конкуренцията, не може да бъде използвано
от нея.

„Алди Юг“ (горе)
и „Алди Север“
оперират с
една марка, но с
различни лога

Съществуват доста куриозни примери за тяхната пестеливост. Това бил един от основните житейски принципи
на братята Албрехт. Говори се, че делови и работни срещи
се провеждали в сумрак, за да се пестят разходи за ток. За
да спестят разходите за скъпоструващи експерти, братята
сами извършвали продуктови тестове. И в личния си живот създателите на „Алди“ били пестеливи и се обличали
семпло. Така при отвличането на Тео Албрехт през 1971 г.
похитителите не могли да повярват, че това е милиардерът, тъй като костюмът, който носел, бил прекалено евтин
и износен. От този момент нататък братята съвсем изчезнали от публичното пространство, като забранявали всякакви медийни изявления по какъвто и да е повод.
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Óñåò êúì ïîòðåáíîñòèòå íà êëèåíòèòå
Въпреки всичко, успехът на семейство Албрехт не
може да се обоснове единствено с контрола върху разходите. Важно е и умението да налучкаш потребностите на
клиентите.
Точно в тази област на братята Албрехт се приписвал
невероятен нюх. По времето на подема на икономиката
след Втората световна война – период, известен като германското икономическо чудо – се търсели предимно евтини
основни хранителни продукти. Едно-две поколения по-късно обаче, привикващите с редовни почивки извън страната
клиенти започнали да търсят във филиалите италиански
и средиземноморски специалитети, както и шампанско със
собствената марка „Алди“. По-късно имало период, в който
купувачите се редели на опашка, за да закупят евтин компютър „Алди“. Разнообразието от стоки било подбирано в
детайли, но никога не били извършвани големи промени –
нито в продуктовия подбор, нито в изгледа на магазините.

Ïðîáè è ãðåøêè

Братята Албрехт съумявали първо да изпробват и след
това да усъвършенстват. Не се съсредоточавали върху
това от самото начало всичко да бъде перфектно, а да
са сред първите на пазара и едва с течение на времето
да доразвиват нововъведенията. Основен ориентир в разрастването на „Алди“ била максимата: „Първо максимизирай, после оптимизирай!“ Братята залагали на ръководството на базата на простото и ясно задаване на цели.
За всеки във фирмата било ясно какво означава да се
придържа към максимално увеличаване на оборота и поддържане на разходите максимално ниски.
За своя успех АЛДИ залага на максимално „плоски“ йерархични структури, с колкото е възможно по-малко ръководни и административни нива. При това концернът е
разделен на отделни самостоятелно опериращи стопански единици на регионален принцип. Този начин на разпределение създава условия за вътрешно съревнование
между филиалите. Конкурирайки се помежду си, те повишават цялостната ефективност и резултатите на цялата

Ôîòî aldi.us

фирма като система.

Íàñëåäñòâîòî

Днес милиардното състояние на братята Албрехт се управлява от наследниците и няколко външни мениджъри,
преимуществено чрез две фондации. Карл Албрехт основава фондацията „Зийпман“ (моминското име на майка им)
за „Алди Юг“ още през 1973 година. В същата година Тео
Албрехт основава фондация „Маркус“ за „Алди Север“, която към момента държи 61% от дяловете. Останалите 39 %
са разпределени поравно в други две фондация, управлявани от децата на Тео. Тео Албрехт младши представлява
фондация „Лукас“ с 19,5% от общо наследеното състояние,
а вдовицата Бабет Албрехт на наскоро починалия негов
брат Бертолд управлява фондацията „Якобус“.
Наследници на Карл Албрехт са неговите деца Карл
Албрехт младши (бездетен) и Беате Хайстер (родена Албрехт), както и нейният син Петер Макс Хайстер (един
от шестте внука на съоснователя) и техните семейства.
Според класация на „Сънди Таймс“ за най-богатите хора
в Европа, състоянието на тази част от рода Албрехт възлиза на около 27,1 млрд. паунда (31,9 млрд. евро), което
ги превръща в най-богатите германци и трети по богатство
на Стария континент.
В основата на успеха на двамата братя основатели на
компанията стоят, от една страна, качества на характера
като дисциплина, систематичност и последователност, от
друга – прилагането на изработени и натрупани с опита
предприемачески прийоми и управленски техники.
Консервативният подход, както и ревностното странене
от всякаква публичност създават поле за спекулации около възхода на братята Албрехт. Но едно е ясно: че са се
погрижили и след смъртта им управлението на натрупания
капитал да остане под опеката на двете фамилии.

ÎÍËÀÉÍ ÃÈÃÀÍÒÈÒÅ ÑÐÅÙÓ
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ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

М

ожете ли да повярвате, че никому неизвестни
информационни сайтове, регистрирани в малко градче в Македония, която едва ли може да
бъде наречена влиятелна държава в световен
мащаб, биха могли да повлияят на изборите в
най-голямата военна и икономическа сила на планетата –
САЩ. Едва ли. По всичко личи обаче, че точно такава роля
са изиграли сайтовете на няколко македонски младежи,
които са разпространявали неверни новини със сензационен характер, за да увеличават приходите си от реклама.
Голяма част от информацията е била свързана с предизборната кампания в САЩ, и особено с кандидата Доналд
Тръмп, който е избран за нов президент на страната. И според някои анализатори е възможно този тип невярно новинарско съдържание да е спомогнало за хода на изборите.
Публикуването на фалшиви новини в интернет вече от

една-две години е в центъра на обществената дискусия в
България, където мнозина определят този похват като част
от т. нар. „хибридна война“. Стотици никому неизвестни
сайтове бълват

èçìèñëèöè ñ øîêèðàùè çàãëàâèÿ
като „Самолет се разби на плажа във Варна“ или „Видяха
летяща чиния над София“, с единствената цел потребителите да кликнат първосигнално на линковете. Когато това
стане, последните разбират, че гръмкият анонс всъщност не
отговаря на истината и нищо такова не се е случило. Когато го осъзнаят обаче, те вече са се превърнали в част от
статистиката и са генерирали посещения, които сайтовете с
фалшиво съдържание са превърнали в рекламни приходи.
Макар в Германия, Великобритания и други европейски страни отдавна да се предупреждава за наличието на

Все още е рано да се твърди със сигурност дали това е
така. Налага се обаче усещането, че в свят, в който изобщо
съществуват съмнения, че най-влиятелният човек на планетата може да бъде избран с помощта на подобни съмнителни практики, нещо сериозно е сбъркано.
Доказателство за огромното значение на темата е и вниманието, което й отделиха през последните седмици две от
водещите онлайн корпорации – Google и Facebook. Техните ръководители последователно обявиха, че започват да
се борят с измислените новини и да ограничават възможностите за разпространението им, както и за печалбата на
сайтовете, които ги генерират. Силен акцент в плановете на
двете платформи е именно ограничаване достъпа до техните рекламни мрежи, от които много от сайтовете с фалшива информация печелят.
Както съобщава The Wall Street Journal, непосредствено
след изборите в САЩ Facebook е променила своите общи
условия, с което е намалила възможността за публикуване
на реклами в сайтове и мобилни приложения за фалшиви
новини. Дни по-късно и Google е обявила сходна политика.
Тепърва предстои двете корпорации да подобряват алгоритмите си за определяне на невярната информация и разграничаването й от истинските новини, но обявяването на
плановете им в тази насока са важен израз на волята им

äà ñå ïðåáîðÿò ñ ÿâëåíèåòî
Междувременно самият Марк Зукърбърг побърза да
заяви в своя Facebook профил, че измислените новини,
разпространявани в социалната мрежа, не може да са повлияли на изборните резултати и нарече подобни твърдения „налудничава идея“. Създателят на най-голямата социална мрежа добави, че над 99% от съдържанието, което
потребителите четат в нея, е автентично. Според уебсайта
BuzzFeed обаче, група от служители на Facebook са заели
позиция, противоположна на тази на Зукърбърг. Действие,
което вероятно е ускорило активизирането на социалната

мрежа срещу фалшивите новини.
Междувременно в средата на декември срещу вредното явление се изказа и загубилият кандидат за президент
на САЩ Хилари Клинтън, която призова всички партии да
се обединят за решаване на проблема с измислената пропагандна информация. „Вече е ясно, че така наречените
„фалшиви новини“ могат да имат последствия в реалния
свят. Не става въпрос само за политика. Застрашени са и
човешки животи. Това е заплаха, която трябва да бъде посрещната и това трябва да стане бързо“ - заяви тя пред
американски журналисти.
Все още не е ясно в каква степен Google, Facebook и
други онлайн корпорации ще успеят да се преборят с измислените новини. В един свят, доминиран от политически,
религиозни и етнически противопоставяния, корпоративни
интереси и всевъзможни други източници на пропаганда, е
трудно да си представим, че подобно явление ще изчезне
в обозримо бъдеще. А и във време, когато пренаситеното с
информация и послания медийно пространство прави все
по-трудно привличането по естествен начин на читатели и
потребители, мнозина са изкушени да правят това по лесния начин, генерирайки сензационни измислици.
Затова и вероятно действията на Google и Facebook ще
имат важно значение за ограничаване на явлението, премахвайки поне онези фалшиви новинарски сайтове, чиито
създатели се ръководят от

êîìåðñèàëíè ïîäáóäè çà áúðçà
ïå÷àëáà
За да останат след това спонсорираните от политически
партии и цели държави информационни източници, с които
справянето ще е значително по-трудно.
Междувременно обаче по-значимият процес е постепенното осъзнаване на проблема от все повече хора. Процес,
който вероятно ще изиграе по-важна роля дори и от ангажирането с темата на гиганти от ранга на Google и Facebook.
Защото ако самите потребители на информация възприемат един по-критичен подход към нейната употреба, едва
ли би имало особено значение колко и какви сайтове разпространяват измислени новини.

ÄÅÁÀÒÚÒ ÇÀ ÈÇÌÈÑËÅÍÎÒÎ ÍÎÂÈÍÀÐÑÊÎ ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ, ÊÎÉÒÎ
ÎÒÄÀÂÍÀ ÑÅ ÂÎÄÈ Â ÁÚËÃÀÐÈß, ÂÅ×Å Å ÀÊÒÓÀËÅÍ È Â ÑÀÙ.
GOOGLE È FACEBOOK ÍÀÉ-ÏÎÑËÅ ÏÎÑÎ×ÈÕÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ
È ÏÐÅÄÏÐÈÅÕÀ ÌÅÐÊÈ ÇÀ ÍÅÃÎÂÎÒÎ ÐÅØÀÂÀÍÅ. ÂÚÏÐÎÑÚÒ Å
ÄÎÊÎËÊÎ ÒÅ ÑÀ ÍÀÂÐÅÌÅÍÍÈ È ÄÀËÈ ÙÅ ÑÀ ÄÎÑÒÀÒÚ×ÍÈ
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вредната практика, която подменя реалното съдържание в
медиите, доскоро тя не беше особено позната в САЩ. През
последния месец обаче фалшивите новини се оказаха
тема номер едно зад океана, а редица публични личности
дори обвиниха явлението за изборната победа на Тръмп.
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СЪЗДАДОХА

“ÑÚÐÖÅ ÂÚÐÕÓ ×ÈÏ”
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Д

нес, за ужас на защитниците на животните, цивилизацията ни прави някои наистина неприятни
неща с опитни плъхове, маймуни, зайци и какви
ли още не други животни. Въпреки критиките на
редица организации и активисти заради нехуманното отношение към тези същества, научните лаборатории
и корпорации имат своето оправдание: това се прави в
името на науката, а нерядко – и за да бъдат спасени в бъ-

деще хиляди човешки животи. Истината е, че за съжаление
много от съвременните ваксини, лекарства и редица други
методи на лечение, както и важни научни пробиви не биха
били възможни, ако не се извършваха в процеса на работа
тестове с животни.
Всичко това може скоро да остане в миналото благодарение на една бързо развиваща се технология, която обе-

ÏÐÎÁÈÂÚÒ ÏÐÈÂËÅ×Å ÂÍÈÌÀÍÈÅÒÎ
ÊÚÌ ÁÚÐÇÎ ÐÀÇÂÈÂÀÙÈß ÑÅ
ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÍ ÑÅÃÌÅÍÒ ÇÀ
ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ “ÎÐÃÀÍÈ ÂÚÐÕÓ ×ÈÏ”

щава да улесни тестването на медикаменти и като цяло
– да ни даде по-добра представа за функционирането на
различни тъкани и органи, поставени в необичайна среда.
Става въпрос за концепцията „орган върху чип“ (organ-ona-chip), която представлява клетъчни пластове, обединени в тъкани и затворени в силициев чип. Създадени са от
стволови клетки и се захранват с нужните им вещества посредством миниатюрни флуидни канали. Така създадената
система наподобява условията в истинските тъкани и органи, както и протичащите в тях биохимични, метаболични и
други процеси. А това предоставя на учените чудесна

Вече се мисли и за концептуално създаване на „човешко
тяло върху чип“. Става въпрос за обединяването на клетки от повече различни тъкани и органи, които биха довели
до създаването на по-сложни системи от клетъчни култури.
За разлика от повечето създадени днес „органи върху чип“,
това би позволило, използвайки един-единствен чип да бъдат тествани множество различни ефекти от дадено лекарство. Например как то би повлияло върху кръвоносната и
отделителната система и т.н.

òåñòîâà ïëîùàäêà

от последния месец пък е създаването на пълноценно копие на „сърце върху чип“ (heart-on-a-chip). То е разработено от изследователски екип от Харвард чрез метода на
3D принтирането, при който съответните клетъчни култури
са поставени пласт по пласт чрез процес най-общо наподобяващ този при мастилено-струйните принтери. Научна
статия за експеримента вече е публикувана в сп. Nature.
Полученото по този начин копие на сърце разполага и с
множество интегрирани в него сензори, които позволяват
много по-добра обратна връзка за случващото се в него.
Този подход е нов етап в развитието на „органи върху чип“,
който улеснява значително наблюденията, в сравнение с
използването на микроскоп.

Възможностите, които предоставя тази технология, са
наистина огромни. Тя не само би направила тестването
на нови лекарства много по-хуманно и би обезсмислила
убийството на много животни, някои от които загиват по
особено болезнен начин. Би го направила и много по-прецизно, тъй като при традиционните тестове резултатите
често не са толкова акуратни. И не на последно място –
би улеснила значително изпробването на ефекта от различни медикаменти върху хора. Защото докато опитите с
животни са критикувани, но все пак се извършват в името
на прогреса, то тези с хора са една територия, която винаги е била свързана с тежки морални дилеми и проблеми
от юридически и хуманен характер. Проблеми, които на
практика не съществуват при тестването на „органи върху
чип“. Нещо повече – тази технология позволява на една
биотехнологична компания да започне своите опити направо върху човешки „органи“, без да се налага да преминава преди това през редица етапи по тестване върху
животни.
Предимствата на този подход са толкова много, че не е
изненада, че днес стотици компании от медицинския бранш
вече се насочват към използването на organ-on-a-chip системи при своите опити с нови лекарства. Десетки новостартирали фирми пък предоставят решения в тази област,
създавайки все по-разнообразни биологични системи върху чип. До момента чрез този метод са разработени черен
и бял дроб, далак, кожа, кости, кръвоносни съдове и др.

Въпросителните и предизвикателствата пред тази млада
биотехнологична сфера все още са много. Освен от технологичен характер, са налице и редица морални проблеми.
Сред тях е например въпросът: колко сложни системи биха
могли да бъдат създадени по модела „орган върху чип“ и
за какви тестове могат да бъдат използвани те. Не на последно място, мнозина виждат възможности технологията
да бъде използвана и в отбранителната сфера, където тя
може да покаже много по-добре ефекта от различни биологични и химични оръжия върху човешкото тяло. И в крайна
сметка да спомогне много по-прецизно да бъдат убивани
хора. На практика всяка дейност, която има за цел по-доброто опознаване на процесите, протичащи в човешкото
тяло, може да бъде значително улеснена чрез тестове с
„органи върху чип“, без значение дали е хуманна или не.
Затова изглежда най-важният въпрос, на който ще трябва
да си отговорим в бъдеще, е: как тази нова технология да
бъде развивана и контролирана така, че обществото да се
възползва от всички ползи, които тя може да му предложи,
и в същото време да предотврати потенциалните вреди от
нейното използване.
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за изпробване на различни лекарства или просто за по-добро изучаване на съответната биологична система. С уговорката, че тези биологични системи не са истински органи,
а „живи“ техни копия, създадени в лабораторни условия.

Ãîëåìèÿò ïðîáèâ

804

РЕГУЛАЦИИ 124

ÎÏÀÑÍÈ
ßÇÎÂÈÐÀ Â ÑÒÐÀÍÀÒÀ

В

България има 804 потенциално опасни язовира,
по данни на МВР. Всички те бяха проверени от
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). От оасните обекти, 31 са
собственост на предприятие „Язовири и каскади“
към НЕК, 11 са на ВиК дружества към регионално министерство, 173 са на дружества към министерство на земеделието, 1 е на поделение на Министерство на отбраната и
588 са общинска и друга собственост.
Издадени са предписания за понижаване на нивото до
кота „мъртъв обем“ на 115 язовира. Предписанията за подобряване на техническото състояние на язовирните стени, преливните съоръжения и основните изпускатели, свързани с безопасната техническа експлоатация, са 5736 броя.
По отношение на необходимата документация има 7983
предписания. Срокът на предписанията изтече в края на
2016 г. и от началото на 2017 г. ще бъдат направени повторни проверки и при неизпълнение ще бъдат налагани санкции, съгласно чл.201, ал.11 и 12 във връзка с чл. 200, ал.1,
т. 38-41 от Закона за водите.
В хода на проверките инспекторите са проверили допълнително 964 язовира, които не са фигурирали в изходната
база данни, предоставена от различни институции (МОСВ,
областни и общински администрации, експлоатационни
дружества, собственици и други).

Все още има и язовири с неизяснена собственост, като
в тези случаи се прилага чл.138, б от Закона за водите.
Все още не е възможна и идентификацията на голяма част
от обектите с посочените в базата данни параметри. Има
затруднения и при предоставяне на актовете за собственост от страна на собствениците, а за част от проверените
язовири все още не е назначен оператор. Направените при
проверките констатации са свързани и с отсъствие на технически персонал.
Хаосът със собствеността на язовирите се дължи преди
всичко на липсата на единен контролен орган в продължение на много години, който да провежда надзор върху всички язовирни стени на територията на България, обяснява
председателят на ДАМТН Александър Манолев. Липсва
пряка връзка между всички институции, собственици на
язовири, неиздадени документи за собственост, прехвърляне на собствеността от един вид в друг, промяна на предназначението на собствеността и др.
Формално причините са възстановяване на собствеността на поземлени имоти по Карта за възстановена соб-
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ственост (КВС) върху терени, които отдавна вече физически
са язовири, поради което язовирът няма единен собственик.
В немалко случаи се явява смесена собственост – частна и
общинска, пояснява Манолев.
При опасен язовир, който е с неизяснена собственост, по
закон областният управител осъществява организацията и
техническата експлоатация на съоръжението до изясняване
на собственика.
Отчетът от проверките на ДАМТН е изпратен и до Върховната административна прокуратура (ВАП). Ведомството
отправя апел към собствениците да възложат подробно техническо обследване за язовирните стени и съоръженията към
тях, с цел надеждното установяване на техническото и експлоатационното им състояние.

ÄÚÐÆÀÂÍÀÒÀ
ÀÃÅÍÖÈß ÇÀ
ÌÅÒÐÎËÎÃÈ×ÅÍ
È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ
ÍÀÄÇÎÐ ÇÀÏÎ×ÂÀ
ÏÎÂÒÎÐÍÈ
ÏÎÂÅÐÊÈ ÎÒ 2017 Ã.
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ХОТЕЛ „МАРИНЕЛА“
àâòîð: Áîæèäàðà Èâàíîâà
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ветовноизвестният японски архитект Акира Кумазава пристигна в България, за да участва в реконструкцията на хотел „Маринела“. Компанията,
която той ръководи – „Kisho Kurokawa Architect&
Associates“, преди около 40 г. работи по изграждането на дизайна на “Витоша-Ню Отани“ (както се е наричал тогава), по-известен като „Японския“, а днес отново се
включва с идеи за реновирането на хотелската част.
Акира Кумазава беше изключително впечатлен от визията на хотел „Маринела“, според него философията на проектиране, вложена от световноизвестния архитект Кишо
Курокава, е напълно запазена към днешна дата. С оглед
на времето промените, които предстоят, са неизбежни и те
ще бъдат изцяло съобразени с идеите на японското архитектурно дружество.

В началото на новата година започва реновирането на
хотелската част, като новият дизайн ще бъде в синхрон с
японския минимализъм и внимание към детайла. Изчистена визия, естествени материали и интериор, създаващ усещане за уют, топлина и комфорт, ще са основните аспекти
в новия дизайн. Архитект Акира Кумазава оцени високо интериорния идеен проект за реновиране на хотелските стаи,
дело на г-жа Маринела Арабаджиева, и го определи като
„впечатляващ и уникален, комбиниращ отлично традиционното с модерното изкуство“.
Според него оригиналната концепция на Кишо Корукава, вложена при изграждането на хотела, продължава
да съществува и днес. Срещата на източната и западната култура е идеята, която е пресъздадена в хотела. Тук
има японска градина, тераса „Сакура“ и много други вещи,

ДИЗАЙН 127

ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ ÍÀ ÀÊÈÐÀ ÊÓÌÀÇÀÂÀ
Å ÑÚÇÄÀËÀ ÎÐÈÃÈÍÀËÍÀÒÀ
ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÍÀ ÕÎÒÅËÀ

които са традиционни за японската култура.
Архитектурата е съчетание между местната
и японската традиция. Собственикът изключително много уважава оригиналния дизайн.
Затова ние заедно ще продължим да работим по него, съчетавайки оригиналната с новата концепция.
Акира Кумазава е сред водещите архитекти на XX век и един от създателите на авангардното течение „японски метаболизъм“.
Той е учил архитектура в университета в
Киото и се дипломира в университета в Токио. През последните 40 години компанията,
която ръководи, упорито прилага идеите за
устойчива и екологична архитектура.
Сред най-известните проекти, проектирани от „Kisho Kurokawa Architect& Associates“,
се отличават международното летище в Куала Лумпур, стадион „Zenit“ в Санкт Петербург, новото крило на музея „Ван Гог“ в Амстердам, кулата
на Sony в Осака, резиденция „О“ в Токио, стадион „Toyota“,
планетариум „Tateshina“ в Хирошима, Мелбърн център
в Австралия, Pacific Tower в Париж, музеят „Le-Neuve“ в
Белгия, международното летище на Астана, кметството на
Kashima-machi в Кумамото и още много други.
Философията на Кумазава се основава на 4 основни
фактора – непостоянство, същественост, възприемчивост
и детайл. „Смятам, че всяка култура има две наследствени

традиции – видимата и невидимата. Моята работа носи невидимата традиция“, коментира още той.
Неговият любим проект е летището в Куала Лумпур,
Малайзия, което е отличено с Grand Prix на международната награда „Dedalo-Minosse“ и сертификат за устойчиво изградено летище „Green Globe 21“. „Дизайнът на
летището е симбиоза от нашата философия. Във вътрешността на аеропорта има жива градина с много растения. Цялото летище разполага с най-модерните технологии. Уникално място“, разказва той.

Най-новите машини на китайския производител
бяха показани в България през септември 2016 г.
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ÑÅÐÈÎÇÍÈ ÌÀØÈÍÈ
ÇÀ ÑÅÐÈÎÇÍÀ ÐÀÁÎÒÀ

ериозни машини за сериозна работа“ е девизът на
LiuGong – една от най-бързоразвиващите се компании за строителна техника в световен мащаб. От
създаването на LiuGong през 1958 година в Лиуджоу,
Китай, и производството на първия модернизиран
китайски челен товарач през 1966 г., дружеството постепенно
се превръща от местен в глобален играч. От един малък завод, в който моделите се проектират с молив, до днес, когато
има близо 10 000 служители, 24 производствени бази в цял
свят и 360 дилъри в повече от 136 държави. И през цялото
това време – от 1958 г. досега – едно нещо не се е променило
– LiuGong продължава да произвежда изключително здрави
машини, които са проектирани, конструирани и тествани при
най-взискателните условия в света.
В момента китайският бранд има 15 продуктови линии,

които включват колесни товарачи, багери, булдозери, автогрейдери, павираща техника, пътни фрези, челни товарачи,
комбинирани багер-товарачи, валяци, мотокари, автокранове,
минни самосвали и т.н. В България единственият оторизиран
представител, спечелил доверието на китайския бранд от
2013 г. насам, е „Геотрейдинг“ АД.
Какво стои зад успеха на китайския бранд – иновативен
дух и разширяване на производството, сътрудничество с доказани международни компании, придобивания, които целят
разширяване на продуктовата гама и налагане на международните пазари.
„В LiuGong водещото е иновативният ни дух, стремежът
към изобретения и възможността да впрегнем технологиите
в името на бъдещото ни развитие“, каза Зенг Гуанган – прези-

ÃÅÎÒÐÅÉÄÈÍÃ ÀÄ E ÎÒÎÐÈÇÈÐÀÍÈßÒ ÄÈËÚÐ
ÍÀ ÊÈÒÀÉÑÊÀÒÀ ÌÀÐÊÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß
дент на LiuGong Group и LiuGong Machinery по време на откриването на най-голямото изложение за строителна техника
BAUMA през пролетта на 2016 г.

DRESSTA в Полша – основен производител на булдозери,
което дава на компанията стратегическо предимство за навлизане на европейските пазари.

От създаването на легендарния челен товарач Z 435 през
1966 г. досега, LiuGong е извървял дълъг път. През 2001 г. започва производството на багери, а две години по-късно навлиза и на пазара на компактни машини за индустрията. През
2004 г. в заводите вече се прави и пътностроителна механизация. 2006 г. е изключително важна в историята на компанията. Произведени са над 100 000 челни товарача. След това
LiuGong се превръща в лидер в проектирането и производството на челни товарачи. През 2015 г. делът на компанията в
световен мащаб в продажбите на тези машини е почти 7,7%,
а от китайския пазар е „отхапала“ цели 18,3 на сто.

„LiuGong стана една от най-интернационализиранитe компании в Китай, превръщайки се в безспорен пример за китайските фирми за строителни машини, които се стремят да станат глобални. С оглед на световния пазар, на нашия бизнес в
чужбина се падат повече от 35% от общите приходи на компанията, служителите зад граница са 20 на сто, а активите извън
Китай са повече от 10% от общите“, отчете Зенг Гуанган.

През 2011 г. Cummins и LiuGong обявяват създаването на
джойнт венчър за производство на двигатели от среден клас.
Само година след това LiuGong основава втори джойнт венчър със ZF, с цел развитие и производство на машинни оси за
китайския пазар. През 2014 г. LiuGong Group основава джойнт
венчър и с Metso - LiuGong Metso Construction Equipment Co.
Ltd. Така се комбинира опитът на Metso в бизнеса с трошачки
и пресевни машини с технологията и производствения капацитет на LiuGong в Китай.
Стратегията на успеха на LiuGong включва и редица придобивания на компании. Чрез тях разширява производствената гама и навлиза на нови пазари. Така например компанията започва производството и на валяци. Чрез закупуване на
местна компания LiuGong основава филиал в Индия. Стъпва
и в Европа. През 2012 г. придобива HSW (Huta Stalowa Wola)

В момента дилърите на китайската компания са в над 136
страни. Най-важното при избора на местен дилър е той да
познава продуктите и индустрията, както и да споделя нашите ценности за бизнеса, казват от мениджмънта на LiuGong.
За китайската компания е от изключително значение и да
си сътрудничи дългосрочно със своите дилъри, както и да
растат и да се развиват заедно като партньори. Освен това
местният дилър трябва да предложи обслужване на машините навсякъде и по всяко време. Именно тук е силата на
„Геотрейдинг“ АД – сервизните специалисти, обучени от
LiuGong, са на всеки обект, на който има нужда от тях, работят бързо и качествено, само с оригинални части от производителя. Машините са конструирани така, че да се ремонтират бързо и лесно. В България те са известни с ниските си
оперативни разходи.
За да посрещне новите предизвикателства и да продължи да увеличава пазарния си дял, през 2015 г. LiuGong отвори център за научноизследователска и развойна дейност
в град Лиуджоу. Това начинание е от голямо значение за
компанията. С техника на световно ниво и технически екип
от 1000 инженери в центъра, LiuGong навлиза в нова ера
от развитието си. Така че технологичните изненади от китайския бранд със сигурност предстоят.
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Стабилните основи на този успех обаче са положени доста по-рано – чрез партньорства с водещи световни производители. През 1987 г. LiuGong въвежда технология от един от
лидерите в производството на строителна механизация. 8 г.
по-късно LiuGong започва да си партнира с германския производител на трансмисионни компоненти ZF Friedrichshafen
AG и стартират джойнт венчър. Сътрудничеството на двете
компании продължава и днес.

Днес LiuGong има свои филиали в Австралия, Северна и
Латинска Америка, Европа, Азия, Близкия изток, Южна Африка. Компанията планира да се развива във Франция, Германия, Италия и други западноевропейски страни.

ЗИМНА
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ПАМПОРОВО ÑÚÁÈÐÀ ÅËÈÒÀ ÍÀ ÑÊÈ Ó×ÈÒÅËÈÒÅ
Пампорово е най-големият родопски
курорт. Намира се на 260 км от София и
на 85 км от Пловдив. Надморската височина на курорта е 1650 м. Пистите са с
дължина 37 км, има и 13 лифта. Повечето
писти започват от най-високата точка на
планината. Има добри условия и за начинаещи, и за напреднали скиори.
През лятото на 2017 г. Пампорово ще
посрещне Генералната асамблея на Интерски конгреса. Самото събитие предстои да се проведе през 2019 г. като то
е най-важното в зимните спортове след
олимпийските игри. Световната организация на ски учителите се събира веднъж на четири години за обмен на добри
практики. Българското домакинство е по-

стигнато в конкуренция с руския курорт
Сочи и финландския Леви и е признание
за страната ни. Участие до момента са
заявили 32 нации, а в ръководството на
организацията влизат представители на
Австрия, Великобритания, САЩ, Швейцария и Швеция.
От тази година Пампорово и Чепеларе
се предлагат като една дестинация. Те
работят с единна билетна и транспортна
система, което слага началото на мащабен проект за превръщането на региона
в голям и атрактивен спортен център.
Всяка закупена лифт карта за Пампорово
дава достъп и до ски зона Мечи чал, като
връзката между тях се обезпечава чрез
система за ски шатъл бусове.

ФЕЕРИЯ

êè ñêè çîíè, êîèòî áúðçî ñå ðàçâèâàò è ñ ïðàâî ïðèâëè÷àò
âíèìàíèåòî íà òóðèñòèòå. Îáùàòà äúëæèíà íà ïèñòèòå
â Áúëãàðèÿ íàäâèøàâà 210 êì. Íàé-âèñîêèòå ïèñòè çàïî÷âàò
îò 2600 ì íàäìîðñêà âèñî÷èíà, êàòî ìàêñèìàëíàòà äåíèâåëàöèÿ äîñòèãà 1630 ì. Âñè÷êè ïèñòè ñå îáñëóæâàò îò ìîäåðíè ñåäàëêîâè è êàáèíêîâè ëèôòîâå, êàêòî è îò âëåêîâå.
Ñúâðåìåííèòå ñúîðúæåíèÿ è ðàçâèòàòà èíôðàñòðóêòóðà
ãàðàíòèðàò äîáðè óñëîâèÿ çà ñïîðò ïðåç öåëèÿ àêòèâåí çèìåí ñåçîí.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ
ÑÊÈ ÊÓÐÎÐÒÈ
ÄÎÁÈÂÀÒ ÂÑÅ
ÏÎ-ÃÎËßÌÀ
ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒ
ÑÐÅÄ
×ÓÆÄÈÒÅ
ÒÓÐÈÑÒÈ

ÌÀËÊÈÒÅ ÑÊÈ ÁÈÆÓÒÀ
Äîáðèíèùå

Ñåìêîâî
В югозападната част на Рила е разположен курортен
комплекс Семково. Намира се на 90 км от Благоевград,
на 190 км от София и на около 160 км от Пловдив. Надморската височина на ски зоната е между 1600 и 1750 м.
Гостите на комплекса могат да използват седем писти с
обща дължина 4 км. Пистите се обслужват от осем влека.

Ïàíè÷èùå
Курортът Паничище също се намира в Рила. Разположен е на 84 км от София и на около 40 км от Самоков.
Надморската му височина е 1350 м. Пистите в Паничище
са две – алпийска и детска. Още три писти с различна
дължина се намират до разположените в близост рилски
хижи. Всички писти се обслужват от влекове.

Óçàíà
Курорт Узана се намира в Стара планина, в географския център на България и предлага отлични условия за
ски почивка. Надморската височина е от 1220 до 1350 м.
В ски зоната има няколко писти, сред които „Узана Тур“
(дължина 1100 м), „18 Еделвайс“ и „Импулс“. Повечето от
пистите са подходящи за начинаещи скиори.
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На 6 км от Банско и на 156 км от София се намира ски
комплекс Добринище. Той включва едноименния хотел и две
хижи. Пистата е една, с дължина 5 км и денивелация 826 м.
Обслужва се от двуседалков лифт и влекове.

АФРОДИТА
ÏÎÑÐÅÙÀ
ÅÂÐÎÏÀ
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Точно тук, край тези скали, от разбиващата се в южния
бряг на Кипър морска пяна се е родила Афродита. Днес
това е любимо място за туристи и местни

àâòîð: Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, Êèïúð

В

Кипър Афродита е навсякъде и във всичко. На
средиземноморския остров, където древногръцката богиня на любовта и красотата е стъпила за
първи път, родена от разбиващата се в брега му
морска пяна, тя е романтика, история и бизнес.
Името й е увековечено в исторически забележителности и
магнетични природни места, на нея са наречени съвременни курортни комплекси, хотели, фирми, та дори и… най-известната местна марка локум. През тази година обаче найкрасивата на Олимп има още една „роля“ - тя ще посреща
многобройни гости в родния си град Пафос, който е „Европейска столица на културата 2017“.
Въпреки че още на 16 декември Пафос пое домакинството, предадено му от миналогодишния носител на титлата - столицата на баските в Испания Сан Себастиан,
официално той „встъпва в длъжност“ на тържествена церемония на 28 януари. Един от най-интересните градове
на Острова на Афродита, разположен на югозападния му
бряг, истинска съкровищница на цивилизация от 9000 години, започва

íàé-âúëíóâàùàòà ãîäèíà
в новата си история, както я определи Христос Патсалидис,
председател на борда на организацията „Pafos2017“.

Колоната, на която е бичуван св.аАпостол Павел

Престижното европейско звание „възстановява“ статута
на Пафос, който вече е бил столица на Кипър - в продължение на 7 века, в гръко-римските времена. Изкуството и
творческото съзидание, които са в центъра на започващата
година на културата, пък са закодирани в самото му име.

Ôîòî: Èìðàí Ñàéåä

Археологическият парк на Пафос с останките от
домовете на знатни римляни е признат от ЮНЕСКО като
една от най-големите световни забележителности
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Статуя на богинята на любовта
и красотата в Историческия
музей на Кипър в Никозия

Ñ ÁÞÄÆÅÒ ÎÒ 8 ÌËÍ. ÅÂÐÎ ÇÀÁÅËÅÆÈÒÅËÍÈßÒ
ÊÈÏÚÐÑÊÈ ÃÐÀÄ ÏÀÔÎÑ, Ñ ÍÀÄ
9-ÕÈËßÄÎËÅÒÍÀ ÈÑÒÎÐÈß, ÑÒÀÂÀ ÌÎÄÅÐÍÀ
“ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ ÑÒÎËÈÖÀ ÍÀ ÊÓËÒÓÐÀÒÀ 2017”

Според древногръцката митология Пафос е рожбата (син
или дъщеря в различни източници) на любовта на талантливия кипърски скулптор Пигмалион и Галатея – създадената от ваятеля статуя от слонова кост на необикновено
красива жена, на която Афродита вдъхва живот.
За „Европейска столица на културата 2017“ Пафос бе
официално обявен през май 2013 г. – по-малко от два месеца, след като Кипър, за да не изпадне във фалит, сключи
безпрецедентното споразумение с тройката международни
кредитори за спасителен заем срещу провеждането на силно рестриктивна политика. Така подготовката на мащабната културна програма съвпадна с дълбоката икономическа
и финансова криза в страната, със сериозни ограничения
на публичните разходи.
В тези неблагоприятни условия бюджетът на европейската година на културата бе определен на 8 млн. евро.
Общинската администрация отчита обаче 36 млн. евро,
осигурени предимно от частни инвеститори, които са вложени през последните 4 години в модернизацията на града
в очакване на новото му европейско положение. През юни
миналата година подготовката му бе оценена много високо
от Европейската комисия, което му донесе и наградата „Мелина Меркури“, с финансово изражение от 1.5 млн. евро.
Пафос е първият кипърски град, който става домакин на
целогодишните европейски културни празници. В същото
време той е и първата европейска столица на културата,
която

ñâúðçâà Èçòîêà è Çàïàäà
продължавайки многовековната му роля на кръстопът в

Рекламните пана по
улиците на Пафос
отбелязват “найвълнуващата година” в
новата история на града

Източното Средиземноморие. Затова и програмата на
тази година преминава под надслова „Свързване на континенти, прехвърляне на мостове между култури“ („Linking
Continents, Bridging Cultures“). Амбицията на малкия кипърски град - с население от 36 000 души, е да създаде общо
пространство за творческо сътрудничество, поставяйки на
сцената на Европа география, политика и култура.

ААРТ
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Близо 1500 местни, национални и европейски творци,
изпълнители и групи, 152 проекта и 300 различни прояви
– така очерта мащабите на започващото културно събитие
Христос Патсалидис. Цялата артистична платформа е построена върху три тематични линии - „Митове и религия“,
„Пътешественици на света“ и „Сцени на бъдещето“. Те ще
предложат на гостите автентично творческо пътуване през
времето и пространството, през взаимоотношенията между
хората, техните проблеми, мечти и надежди, обещават организаторите. Всички прояви са част от „работилницата на
открито“ /Open Air Factory/ - визията, с която Пафос спечели
европейското домакинство. Паркове, живописни плажове,
исторически забележителности, малки села в региона ще
станат естествен декор на откритата сцена на европейското изкуство с музикални, театрални и танцови прояви, кино
и изложби, гастрономия и изделия на традиционните занаяти.
Според организаторите от „Pafos2017“ това е перфектната рамка, която ще подчертае историческото място на
града и на острова в развитието на европейската цивилизация - от 1980 г. целият град е в списъка на ЮНЕСКО на
световното културно наследство. Безспорно на първо място сред „предимствата“ на хилядолетното минало, които ще
бъдат най-пълноценно „оползотворени“ в представянето на
Пафос, е

êóëòúò êúì Àôðîäèòà
направил района едно от най-известните в древността места за поклонение към богинята. В културните маршрути на
програмата на новата европейска столица той е включен
под различна форма. Емблематично място, което чуждестранните туристи не пропускат, любимо и за местните хора,

Средновековната
крепост на
Пафос, където
се провеждат
Международният
оперен фестивал
“Афродита”
и театрални
постановки, ще
бъде централната
сцена в програмата
на европейската
културна столица

е скалата на лазурния бряг недалеч от Пафос, край която
се е родила Афродита. Известна и като „Петра ту Ромиу“
(„Камъкът на ромея“), тя отпраща и към друг мит на острова. Гостите на европейските културни празници ще могат
да видят Светилището на Афродита в близкото до Пафос
село Куклия, макар че сега само останки напомнят за издигнатия през XII век пр. Хр. най-голям храм в Средиземноморието в чест на богинята. Те могат да посетят „Баните
на Афродита“, където тя се е забавлявала със своя любим
Адонис, да минат по „Пътеката на Афродита“, да стигнат
до „Фонтана на любовта“ на полуостров Акамас. В малкото
градче Героскипу, близо до Пафос, пък е била „свещената
градина“, в която богинята се е наслаждавала на плодовете на земята, твърди легендата. Днес то е известно найвече с основаната през 1895 г. семейна фирма „Aphrodite
Delights“, водещ производител на традиционни кипърски
сладкарски изделия и най-вече на „локум от Героскипу“,
който през 2008 г. стана първото кипърско изделие със защитено географско указание в Европейския съюз.
Културни прояви са предвидени и в рамките на Археологическия парк в Пафос – уникалния комплекс от домове на знатни римляни, където са запазени впечатляващи
подови мозайки със сцени от древногръцката митология,
датирани от експертите от периода между II и V век, едни от
най-изящните в света според ЮНЕСКО. История разказват
и „Гробниците на царете“, които са от 300 г. пр.н.е., колоната, на която е бичуван св. апостол Павел, който именно
от Пафос през 45 г. сл. Хр. започва официалното разпространение на християнството в Кипър, средновековната крепост на брега на Средиземно море, която ще бъде и една
от основните сцени.
Пафос е амбициран да покаже и как подобно европейско домакинство може да има

äúëãîòðàåí åôåêò è ðåáðàíäèðàíå
на града. „Целта на „Pafos2017“ е не само развитие на културна инфраструктура за тази година, а да се утвърди като
програма с дългосрочна визия за бъдещия интелигентен
растеж на региона“, подчерта Христос Патсалидис.

Европейската столица на културата е уникална възможност за Пафос и за целия Кипър за стимулиране на културния и опознавателен туризъм, който представлява важна
част от пазара на световния туризъм, казаха от борда на
организацията. Градът и сега е предпочитана дестинация
на острова - през първите 9 месеца на 2016 г. той е посрещнал 3.9 млн. чуждестранни туристи, още по-добри
резултати се очакват през тази година заради културните
изяви. През декември миналата година Пафос се пребори
с конкуренцията на 100 известни дестинации и бе обявен
за „Най-добра творческа туристическа дестинация 2016“ от
Международната мрежа на модерния „Creative туризъм“.
Подготовката на културната столица даде тласък и на
други инфраструктурни проекти, които ще имат дългосрочно въздействие върху общината. Реконструкцията на традиционния център и площад, възстановяването на историческия Ибрахим хан, на бивши киносалони и театри ще
създаде ново пространство за култура и изкуство в града,
като по този начин ще допринесе за развитието на бизнеса
и икономическата му устойчивост, обясниха от общината.

„Гробниците на царете” – уникалният
древен комплекс в Пафос

В програмата на „Европейската столица на културата
2017“ в Пафос ще има и

„Очаква се балет „Арабеск“ да се представи във Фестивала на модерния танц, който е едно от водещите културни
събития в програмата. Още веднъж ще покажем документалния филм „Пътешествие с тракийските царе“ за нашата
изложба на тракийските съкровища в Лувъра. Имаме съгласието на кмета прояви на българската общност в града
през месец май да бъдат включени в календара на Пафос
2017. Под този знаменател ще мине и частта в Пафос от
Детската асамблея, която вероятно ще направим“, представи българската програма специално за сп. „Икономика“
посланикът на страната ни в Кипър Христо Георгиев. Кметовете на Пафос и Пловдив, който е „Европейска столица
на културата 2019“, ще обменят опит по подготовката на
този престижен европейски форум.

Легендата за Дионис и неговия ученик Икарий, претворена в
прекрасна мозайка в Дома на Дионис в Археологическия парк
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áúëãàðñêî ó÷àñòèå

Невероятно богатата мозайка в дома на Тезей в Археологическия
парк представя битката на Тезей с Минотавъра

Ôîòî: Äåñèñëàâà Âåñåëèíîâà
Глобализацията дава шанс
за присъствие на световния
пазар на изкуство, твърди
скулпторът Цветан Стоянов

ГАЛЕРИЯ 136

СЪСТЕЗАНИЕ
ÑÚÑ ÑÅÁÅ ÑÈ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

П

азар не се намира, пазар се създава – твърди
скулпторът Цветан Стоянов. Според него и днес в
заниманията с изкуство има големи перспективи,
но освен талант, се иска последователност и силно
упорство.

Ïúò

Като ученик Цветан Стоянов предпочел рисуването пред
музиката и отишъл в Средното художествено училище за
приложни изкуства в Троян, специалност „Художествена керамика“. Там овладял добре традиционните техники, които
се преподават. После решил да продължи в Националната
художествена академия (НХА), но объркал попълването на
документите, и вместо специалност „Керамика“ избрал „Порцелан и стъкло“. Приел го като знак на съдбата и не предприел промяна. Така влязъл в нов свят, в който абсурдът е, че се

готвят специалисти за промишлено производство, каквото в
България вече не остана.

Îïèò

Още като ученик в Троян започнал да работи при майстори и усвоил леенето на керамика. Когато дошъл да учи
в София, бил препоръчан на скулптор, който го ангажирал
да се грижи за поддръжката на ателието си. Докато чистел,
младият студент го наблюдавал как работи с восък и с метал. Месец по-късно скулпторът получил голяма поръчка и
му трябвали „повече ръце“. Казал му да хвърля метлата и да
се хваща да помага. „Аз само това чаках“, признава Цветан.
Идват и други поръчки за големи скулптури - някои дори над
3 м. Работейки в това ателие, усвоил много похвати – от създаването на скулптурата, през транспортирането й, та чак до
монтирането й на постамента.

Ïðåïîäàâàòåë

Когато завършил следването си, късметът отново му
се усмихнал и неговият преподавател по скулптура в НХА
проф. Митко Динев го поканил за свой асистент. Приел
предложението, тъй като имал респект към тази професия.
Междувременно станал и докторант, като темата на дисертационния му труд е „Фината керамика в архитектурния синтез“. „Дълг на младите хора в системата на образованието
е да надграждат“, смята младият
преподавател. Към момента работи с восък, порцелан, глина, пясък,
гипс и метал. Стреми се да придобива нови умения и да усвоява
непознати за него техники, независимо дали в момента може да ги
използва.

Íåîáÿòíèòå
âúçìîæíîñòè

Глобализацията дава шанс за
присъствие на световния пазар
на изкуство. Конкуренцията и в
този сегмент е голяма. Но най-голямото състезание според Цветан Стоянов е това, в което всеки
се надпреварва сам със себе си,
за да става все по-добър. Всеки
трябва да разкрие вътрешния си
свят и в себе си да намери опората
и силите да продължава напред.
„Предадеш ли се, губиш собствената си битка“, твърди той. Новите
технологии навлизат и в изкуството, но те са част от процеса и не

отменят ръчния труд. И колкото повече новите технологии
добиват популярност, толкова повече ръчната изработка ще
се цени, вярва скулпторът: „Чрез 3D принтерите се създават
съвършени форми. Защо обаче да предпочетем ръчно изработените произведения на изкуството – е резонният въпрос.
Защото липсва „грешката“, която превръща авторското изпълнение в уникат. Не в перфектната изработка, а в грешката е красотата на изкуството.“

Îòâúä âèäèìîòî

Произведенията на изкуството се предлагат в тяхната завършеност и за да може клиентът да
разбере защо цената им е висока,
трябва да е наясно с етапите, през
които минава авторът. Ако има видеоклип, който да показва процеса
на тяхното създаване, докато се
стигне до крайното изделие, купувачът ще знае, че плаща и за всичко, което го предшества. Докато се
стигне до създаването на творбата,
авторът е имал сполуки и несполуки, вложил е много знания и труд.
И в тази сфера тенденциите
непрестанно се променят и всеки автор трябва да е в крак с тях,
но и извън тях. „Колкото високо
си повдигнеш главата, толкова
високо ще е небето ти, - убеден
е Цветан Стоянов. - Ако гледаш
само в краката си, няма да видиш звездите.“
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ÊÐÀÑÎÒÀÒÀ ÍÀ ÈÇÊÓÑÒÂÎÒÎ Å Â
ÃÐÅØÊÀÒÀ, À ÍÅ Â ÏÅÐÔÅÊÒÍÀÒÀ
ÈÇÐÀÁÎÒÊÀ, ÊÀÇÂÀ ÌËÀÄÈßÒ
ÑÊÓËÏÒÎÐ ÖÂÅÒÀÍ ÑÒÎßÍÎÂ

ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ ÎÒ СИЕЛА
Æåíàòà íà
ïîñëàíèêà
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Автор
Дженифър Стайл

Вдъхновена от истинските преживявания на авторката и в последствие вдъхновила филмовата
компания The Mark Gordon Company за създаването
на сериал с Ан Хатауей в главната роля, „Жената на
посланика” е истинско бижу, което примамва читателите да обръщат нетърпеливо страниците. Животът
на Дженифър Стайл служи за основа за преживяванията на Миранда – омъжената за британския посланик в измислената държава Мазрук художничка.
Миранда харесва Изтока и е отдадена на любовта
към съпруга си и чудесната им дъщеричка. Животът
им изглежда безоблачен до момента, в който местни
терористи отвличат младата жена.

Ìîðôî
Автор
Калин Илиев

Ясно помним политическия метеж от юни 2013 г.
и сеизмичните процеси, които разклатиха управлението на страната ни. Само месец преди това излезе
„Пролетта на емигрантите”, в която авторът Калин
Илиев описва с пророческа точност много сходна ситуация. Затова сега очакванията към продължението
на „Пролетта…” – „Морфо” – са изпълнени с опасения: какво ще предскаже Илиев в новата си книга за
недоволство и въставане срещу статуквото.

Ìàøèíà
çà àíãåëè
Автор
Ник Харкауей

Наследствена пакостливост – възможно ли е?
Героят в „Машина за ангели” – часовникарят Джо
Спорк – е „обременен” по сходен начин. За бедите
и приключенията, спохождащи Джо, ще прочетем в
големия роман на Ник Харкауей, който пък изобщо
не е случаен писател – неговият талант също е
наследен от големия му баща Джон льо Каре.
Джо е доста добър в занаята си. Толкова добър,
че е единственият, който може да поправи странна
машина, от която излитат рояк пчели и се задейства механизъм за унищожението на света… От
другата страна е таткото на Джо, прочутият лондонски гангстер Матю „Картечния” Спорк – фактор,
който не е за пренебрегване. Колкото и да се опитва синът да живее кротко и почтено, случват се
неща, които излизат извън контрола му.

Ùàñòëèâèòå õîðà
Автор
Любомир Николов

Авторът на „Натюрморт с мъже” и „Слънчев бряг – код
жълто” Любомир Николов е тук. Той притежава онова магично умение да успокоява духа и да разсмива истински,
от сърце. Известният с топлите си, запомнящи се истории
писател издава нова книга с разкази, наречена простичко
„Щастливите хора” – заглавие, което директно отправя
предизвикателство към сивия ден. Да, този щастлив човек
още съществува – в 45-те разказа от Любомир Николов.

Sweet
weet dreams
София 1113
Ул. „Николай Хайтов“ 3А
Тел.: 02/ 868 72 96
0886 700 269
E-mail: restaurant@este.bg
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ТАЛИН
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН
И СРЕДНОВЕКОВНО
РОМАНТИЧЕН
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ÊÀÒÅÄÐÀËÀÒÀ
“ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ
ÍÅÂÑÊÈ”

Ôîòî: wikimedia.org

Â ÅÑÒÎÍÑÊÀÒÀ ÑÒÎËÈÖÀ ÌÎÆÅ
ÄÀ ÑÅ ÍÀÑËÀÄÈÒÅ ÍÀ ÁÅÇÁÐÎÉ
ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÈ ÏÐÅÆÈÂßÂÀÍÈß

àâòîð: Ïðåñëàâà Ãåîðãèåâà
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ай-големият град и столица на Естония - Талин, е
разположен в северната част на страната, на брега на Финския залив, на 80 км южно от Хелзинки,
380 км източно от Стокхолм и на 319 км. западно
от Санкт Петербург. Талин има площ от 159.3 кв.
км и население от 440.7 хил. души, което е около 32% от
цялото население на Естония.

Счита се, че земите на днешен Талин са били обитавани
още преди 5000 години, но за разлика от повечето европейски градове, за ранната му история се знае малко. През
1154 г. селището е отбелязано в картата на арабски картограф, но първите сериозни исторически сведения идват
от Хрониките на Хенрик Латвийски, описващи пристигането
на датските войски, предвождани от крал Валдемар II през
1219 г. Датчаните построяват голяма крепост на хълма Тоомпеа и наричат града Ревал. Той бива преименуван чак
през 1918 г., а името Талин идва от естонския израз „taani
linnus“ и означава „датски замък“.

ÌÓÇÅßÒ “ÊÓÌÓ”

ÏËÎÙÀÄ “ÑÂÎÁÎÄÀ”

През 1227 г. Орденът на мечоносците (Ливонските братя
по меч) завзема властта и управлява града до 1238 г. По
време на своето управление Орденът кани в Талин търговци от о. Готланд и тяхното пристигане повлиява значително етническия състав на населението, което векове наред
било предимно с немски произход. През 1248 г. Талин става член на Ханзейската лига - търговски и военен съюз
на доминираните от Германия градове в Северна Европа.
През XV в. тук започва усилено строителство, в резултат
на което се появяват повечето от красивите средновековни
сгради, които гостите на Талин имат удоволствието да видят и в наши дни.
Заради стратегическото си разположение като кръстопът на търговията между Западна, Северна Европа и
Русия, Талин се превръща във важен търговски център.
Макар около половината от осемхилядното население на
града да е от естонски произход, по-голямата част от търговците и заможните жители на Талин са германци. В края
на Средновековието, заради високите данъци, животът в

централната част на града станал непосилен за много от
етническите естонци и те се преселили в районите извън
крепостните стени. С това влиянието на германците станало по-голямо, а през XVI в., по време на протестантската
Реформация, се засилило още повече. Чак през XIX в. етническите естонци успели да получат превес над балтийските германци в състава на населението на Талин.
По време на Ливонската война (1558-1583 г.) Естония
става ключово място за борбите между Русия, Швеция,
Полша и Дания, всички от които желаят надмощие в Балтийско море. Страхувайки се от руснаците, през 1561 г.
Талин се предава на привидно по-дружелюбната шведска
корона и остава под нейно управление през следващите
150 години.
През 1710 г., по време на Великата северна война, Русия
завзема Талин от шведите. След февруарската революция
в Русия през 1917 г., Естония получава право на самоуправление, а през 1920 г. Съветска Русия обявява Естония за
независима държава със столица Талин.
Руснаците се завръщат след изтеглянето на нацистите
през 1944 г. и остават тук в следващите 47 години. На 20
август 1991 г. демократичната естонска република е възстановена и Талин скоро се превръща в модерна европейска столица.
През 1997 г. Старият град, който по чудо оцелява след
тежките съветски бомбардировки по време на Втората световна война, бива заслужено включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Днес
той е емблемата на Талин и привлича множество туристи
от цял свят. В средата на лятото тук се провежда фестивалът „Дни на Стария град“, който чества средновековното
минало на града. Площадът на кметството се превръща в
голям средновековен пазар, на който множество музиканти
и занаятчии връщат древните традиции към живот.
Площадът безспорно е сърцето на Стария град през
последните 800 години. Заобиколен от занаятчийски работилници и кафенета през лятото, той е магнит за туристи-

те. През вековете служи и като градски пазар, и като място
за екзекуции и срещи. В средата му ще откриете кръгъл
камък, маркиран с компас роза, от който можете да видите
всичките пет кули на Стария град. Тук се провеждат концерти на открито, панаири на занаятите, а през зимата той е
дом на Коледната елха и коледния пазар – традиция, която
Талин пази от 1441 г. до днес. Емблематичните сгради на
площада са тази на кметството и на кметската аптека - найстарата действаща без прекъсване аптека в Европа. Десет
поколения на една и съща фамилия управляват аптеката
от 1581 до 1911 г., а нейната слава по онова време била
толкова голяма, че самият руски цар си поръчвал лекарства оттук.
Ако искате да занесете вкъщи сувенири от Стария
град, посетете „Двора на майсторите“, където ще откриете
творби на някои от най-прочутите местни занаятчии. Тук
можете да подсладите деня си и с някой от изкусителните
сладкиши в популярното кафене „Chocolaterie“. Още едно
любопитно за гостите на града кътче в Стария град е живописният, полускрит Пасаж „Св. Екатерина“, който се гуши
зад мястото, където някога се е намирала едноименната
църква. Уличката е дом на занаятчийската гилдия „Св. Екатерина“ и на множество работилнички, в които майсторите
използват автентични, традиционни методи да създават и
продават своите изящни произведения от стъкло, шапки,
юргани, керамика, бижута, ръчно рисувана коприна и други. Работилничките, помещаващи се в малки стаички от XV
- XVII в., са отворени за посетителите, които имат възможност да наблюдават как майсторите надуват стъкло, тъкат
или правят глинени съдове.
В случай, че искате да видите Стария град отвисоко, задължително трябва да се качите на панорамната тераса
„Kohtuotsa“, разположена в източната част на хълма Тоомпеа. Красивите панорамни гледки над покривите на средновековните сгради правят това място любим фон за снимки, а през топлите летни вечери панорамната платформа
се превръща в място за танци.
Друга панорамна гледка, която всеки гост на Талин иска
да запечата и занесе у дома, е тази от кулата на ембле-
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ÏËÎÙÀÄÚÒ ÍÀ ÊÌÅÒÑÒÂÎÒÎ

Ôîòî: Wikipedia

ÄÂÎÐÅÖÚÒ “ÊÀÄÐÈÎÐÃ”
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матичната готическа църква „Св. Олаф“, която в периода
1549-1625 г. била най-високата сграда в света. 159-метровата кула служила като ориентир за пристигащите кораби,
както и като ефективен гръмоотвод. През многовековното
си съществуване тя е била изгаряна до основи от гръмотевици цели три пъти. Затова и днес височината й е едва 124
м, но въпреки това се издига над много от сградите и остава
един от символите на града. От април до октомври туристите имат възможност да се изкачат до върха на кулата и да
се наслаждават на спиращи дъха гледки към Стария град,
хълма Тоомпеа и пристанището. Предполага се, че църквата „Св. Олаф“ датира от 1267 г. и носи името на норвежкия
крал Олаф II.
Красиви панорамни гледки към града можете да видите
и от 69-метровата барокова камбанария на средновековната катедрала „Св. Дева Мария“, разположена в централната част на хълма Тоомпеа. Известна още като „Църквата с
кубетата“, тя е построена през XIII в. за германските благородници от талинския елит.
На върха на хълма Тоомпеа се извисява най-голямата
и най-величествената православна църква в Естония – руската катедрала „Св. Александър Невски“. Построена през
1900 г., по времето, когато Естония е част от царска Русия,
катедралата символизирала руското религиозно и политическо господство. Неслучайно била издигната на мястото,
където преди това се намирала статуята на Мартин Лутър.
Днес катедралата, проектирана от известния петербургски
архитект Михаил Преображенски, е ценен архитектурен паметник, а 11-те камбани, някои от които с тегло от 15 тона,
произвеждат най-мощния камбанен звън в Талин.
Няма как да отидете в Талин и да не посетите Двореца

ÂÎÅÍÍÎÌÎÐÑÊÈßÒ ÌÓÇÅÉ
„Кадриорг“ и красиво оформените му градини. Този разкошен бароков дворец е построен през 1718 г. и е проектиран от италианския архитект Николо Мичети. Днес тук се
помещава богата колекция от чуждестранни творби на Националния музей на изкуствата, която включва стотици картини, скулптури и други произведения на западни и руски
художници от периода XVI-XX в. Прилежащи към двореца
са още няколко сгради - също действащи музеи, които заслужават да бъдат посетени.
Най-големият арт музей в Естония - „Куму“, е дом на богата експозиция от творби на естонски артисти от XVIII век
до днес и служи като национална галерия и център за съвременно изкуство. Сградата сама по себе си е произведение на изкуството. Открита през 2006 г., след близо десетилетие на планиране и строителство, тя се смята за модерен
архитектурен шедьовър, вграден във варовикова скала.
38-метровата оръдейна кула „Киек ин де Кок“, построена през 1470 г., днес е музей, посветен на средновековните крепостни укрепления и оръдия и подробно разказва
за крепостните стени на Талин през вековете, както и за
тайната система от подземни тунели, намираща се под бастионите на хълма Тоомпеа. През Средновековието стражите на отбранителната кула се шегували, че през комините
можели да виждат направо в кухните на къщите под тях.
Оттам идва и необичайното име „Киек ин де Кок“, което в
буквален превод от немски означава „надникни в кухнята“.
На върха на кулата днес има кафене, от което се разкрива
прекрасна гледка към Стария град.
Площад „Свобода“, разположен в края на Стария град,
е граждански символ с национално значение. Именно тук
Естония празнува своята независимост, и макар през съветския период площадът да е неглижиран, през 2009 г.

ÊÐÅÏÎÑÒÍÀÒÀ ÑÒÅÍÀ
той бива изцяло реновиран. Изпълнен с пейки, кафенета и
заобиколен от арт галерии, днес той се радва на огромна
популярност сред жителите и гостите на града.

Днес по-голямата част от хангарите помещават обширна, високотехнологична музейна експозиция с повече от
двеста големи експоната, разпръснати на територия, равна
на близо 2 милиона листа с размер A4.
Църквата-музей „Св. Николай“ е построена в началото
на XIII в. и днес съхранява колекция от ценни произведения на религиозното изкуство. Светци, танцуващи скелети
и концерти за орган са сред атракциите на музея. Основана от германските заселници от остров Готланд, църквата
е проектирана като крепост в дните преди построяването
на крепостната стена на града. Сградата била разрушена
при бомбардировка по времето на Втората световна война
и била реконструирана през 80-те години на XX век.
По същото време е построен още един от символите на
Талин – 314-метровата телевизионна кула – най-високата
сграда в Естония, която освен спиращи дъха гледки, предлага едно високотехнологично преживяване за посетителите. Те имат възможност да се качат на височина 170 метра,

ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅÒÎ ÍÀ ÒÀËÈÍ

ÖÚÐÊÂÀÒÀ-ÌÓÇÅÉ “ÑÂ. ÍÈÊÎËÀÉ”
където ще открият наблюдателна платформа и кафене,
както и да заснемат видеопоздрав в телевизионното студио
на кулата и да го излъчат във всяка точка на света. През
цялата година тук се провеждат концерти, пърформанси,
изложби и събития на открито.
Със своите запазени 1,9 км оригинална крепостна стена
и 20 защитни кули, Талин е дом на едно от най-добре запазените средновековни укрепления в Европа. Строителните работи по отбраната на града започват през 1265 г.,
но сегашните очертания на стената датират от XIV в. По
време на своя апогей през XVI в. стената е с дължина 2.4
км, височина 14-16 м, широчина - до 3 м и включва 46 кули.
Талин обаче предлага много повече от средновековен
чар и исторически паметници. Малко са градовете по света, които могат да се похвалят с около 50 различни, изящно
оформени парка, крайбрежие, осеяно с красиви плажове и
променади, които предлагат живописни гледки към града.
Тук ще откриете ресторанти за всеки вкус, разнообразие
от клубове, богата културна програма, безплатен градски
транспорт и висок стандарт на живот. Талин и Естония като
цяло предлагат изключително благоприятен бизнес климат,
който привлича 17 млрд. евро чуждестранни инвестиции
годишно. В страната достъпът до интернет е обявен за
човешко право и Естония се радва на електронно правителство, почти изцяло дигитализирана публична администрация и огромна гама от е-услуги за граждани и фирми,
включително електронно гражданство. Повече от половината местни и чуждестранни компании са базирани в Талин
и градът генерира над 50% от БВП на страната. Естония
е страната с най-висок процент стартиращи компании на
глава от населението, а в Талин са създадени глобални
компании като Skype и TransferWise.
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Пътуването до Талин задължително трябва да включва
и посещение на пристанището за хидроплани, известно
със своите уникални в архитектурно отношение хангари,
в които се помещава военноморският музей. Построени
преди век, през 1916-1917 г., като част морската крепост
на Петър Велики, тези хангари са първите в света подобни
стоманобетонни структури с такива големи размери. Чарлз
Линдберг, който извършва първия самостоятелен полет
през Атлантическия океан, се приземява тук през 1930 г.
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