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Българка получи високо отличие за иновация 
от Европейската комисия. Кристина Цветанова 
стана първият носител на приза за изгряващ 
предприемач в конкурса за финансираната от 
„Хоризонт 2020“ награда на ЕС за жени в об-
ластта на иновациите за 2017 г. Новоучредено-
то отличие се присъжда за високи постижения 
на жени предприемачи на възраст до 30 години 
(включително). Наградата е в размер на 20 хил. 
евро.

Кристина Цветанова е главен изпълнителен 
директор и съосновател на дружеството BLITAB 
Technology, произвело първия таблет за незря-
щи, наречен BLITAB.  

Повече от 5 г. Цветанова живее и работи 
във Виена. През 2014 г. проектът за таблета 
спечели няколко престижни международни 
награди: Social Impact Award Winner 2014, 
TUN-Fonds Innovation Prize 2014 на T-Mobile, 
Entrepreneurship Avenue Winner 2014, Start-up 
Live Vienna#9 Winner. През 2015 г. българка-
та стана носител на престижната Европейска 
награда за социално предприемачество.   

Áúëãàðêà ñ åâðîïåéñêî îòëè÷èå çà èçãðÿâàù ïðåäïðèåìà÷

Българският 
форум на биз-
нес лидерите 
(БФБЛ) обяви 
победителите в 
Годишните на-
гради за отгово-
рен бизнес 2016. 
В 14-ото издание 
на най-утвър-
дения и прести-
жен конкурс за 
к орпоративна 
социална отго-
ворност участ-
ваха 84 проекта, 
осъществени от 57 компании. Целта 
на инициативата е да отличи и попу-
ляризира забележителния принос на 
отговорния бизнес към обществото 
чрез подкрепа за области като обра-
зование, екология, развитие на слу-
жителите и много други, както и да 
насърчи останалите фирми да раз-
гърнат активна социална политика. 

Големият победител в категорията 

„Инвеститор в обществото“ стана Мтел 
с „Приеми бъдещето“ – дългогодишна-
та инициатива на компанията в подкре-
па на приемната грижа. В категорията 
„Инвеститор в знанието“ бяха отличени 
не три, а четири компании. Първото 
място  спечели Кока-Кола ХБК Бълга-
рия с инициативата в полза на „Заедно 
в час“ под мотото „Заедно за по-добро 
българско образование“. Две номина-
ции получиха равен брой точки и си по-

делиха второто 
място. Това са 
УниКредит Бул-
банк с нацио-
налната програ-
ма „Финанси за 
нефинансисти“ 
и ЧЕЗ с проекта 
„Освети успе-
ха си“, насочен 
към средното 
професионално 
образование и 
неговата инте-
грация с биз-
неса. На трето 

място е „Сименс“ с националната ста-
жантска инициатива „Оставаме в Бъл-
гария 2016“.

Всички финалисти в категорията 
„Инвеститор в околната среда“ полу-
чават и шанса да участват в автори-
тетните Европейски бизнес награди 
за околна среда на Европейската ко-
мисия, на които БФБЛ е координатор 
за България.   

Ðàçäàäîõà íàãðàäèòå çà îòãîâîðåí áèçíåñ 2016
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àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

П ътят на България към еврозоната не е по-
стлан с червен килим. Даже в момента не 
се вижда пряк път натам. Темата за присъ-
единяването ни към валутния съюз обаче 
изненадващо бе поставена от служебното 

правителство. Но сякаш просто за един бърз тест на 
настроенията – както у нас, така и сред тези, които 
трябва да ни отворят вратите на парадния вход за ев-
розоната.

Ðàçøèðÿâàíå

Желаем да ползваме удобството на еврото, но едно 
е ние наистина да искаме да сме част от еврозоната, 
друго е нас да ни искат, трето е точно да преценим мо-
мента и четвърто е да станем част от валутния съюз. 
Но като че ли и този път просто произведохме един 
изстрел с халосен патрон. Знаем, че сега на еврозона-
та не й е до разширяване, но слагаме розовите очила 
и сами се питаме дали пък да не кандидатстваме за 
ERM II, обменно-валутния механизъм, популярен като 
чакалнята на еврозоната. Не знаем какво е действи-
телното състояние на еврозоната, но ни се ще да вле-
зем там заради „леснотата“ на конфекцията.

Òóðáóëåíöèè

Европейският съюз и еврозоната имат своите про-
блеми за разрешаване и, както по всичко личи, сега 
е време за отливане, не за сливане. Ако еврозоната 
наистина гарантира стабилност -  да, и ние трябва да 
сме там. Но целият политически проект „Европейски 
съюз“ е обхванат от турбуленции и най-естествено е 
да изчакаме те да утихнат и да намерят равновесие. 

Може би най-добрата стъпка към еврозоната е пре-
мерената стъпка, с която бързаме бавно и действаме 
навременно. Искаме ли еврото – ще търсим аргумен-
ти „за“, ако предпочитаме да сме предпазливи – също 
ще намерим мотиви за търпението си. Затова нека да 
чуем предупреждението на експертите, които казват, 
че политическата несигурност много бързо се конвер-
тира в икономическа под въздействието на комуника-
ционната среда.

Òåîðèÿ íà èíòåãðàöèÿòà

Пътят към по-добрата икономическа интеграция 
на ЕС минава и през валутния съюз, няма съмнение. 
Колкото по-скоро страните членки станат част от ев-
розоната, толкова по-бързо ще се постигне и иконо-
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мическото интегриране. Поне на теория. Не може да 
има единен пазар в истинския му смисъл без единна 
валута. Но ситуацията е друга и това разминаване сочи, 
че има пробив или в теорията, или в практиката. Една от 
причините единната европейска валута да е критикува-
на е, че няма ефективен механизъм за подпомагане, ако 
някоя от страните членки изпадне в сериозно затрудне-
ние. Проблемите са много и затова май по-добре първо 
да решим своите вътрешни проблеми, преди да си съз-
даваме нови.

Готови ли сме за еврозоната, готова ли е тя да отвори 
врати за нас, какво печелим и губим ли от евентуалното 
приемане на еврото като национална валута – по тези 
въпроси имаме среща с трима финансови експерти.   

ÂÀËÓÒÍÈßÒ ÑÚÞÇ Â 
ÌÎÌÅÍÒÀ ÍÅ Å ÎÒÂÎÐÅÍ 
ÇÀ ÐÀÇØÈÐßÂÀÍÅ, À ÍÈÅ 
ÏÐÎÈÇÂÅÄÎÕÌÅ ÈÇÑÒÐÅË 
Ñ ÕÀËÎÑÅÍ ÏÀÒÐÎÍ
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Г-н Дацов, въпросът за 
присъединяването на 
България към еврозо-
ната отново бе поста-
вен – този път от слу-

жебното правителство. В точен 
момент ли обаче?

- Влизането в еврозоната е 
системен процес. Не мисля, че до 
преди една година е имало какви-
то и да е значими усилия и разго-
вори за еврото, за да говорим за 
момент сега. 

- „Принципът „Всяко чудо за 
три дни“ е валиден по темата за 
присъединяването ни към ев-
розоната. Но дали сега е време 
отново да говорим за това?

- А защо да не е време? При-
съединяването към еврозоната е 
нещо, което сме задължени да на-
правим. Въпросът за подходящия 
момент има само политическо 
естество и никакво друго измере-
ние. От гледна точка на целесъо-
бразност за въвеждане на еврото 
– всеки „точен момент“ вече е за-
къснял.

- Закъсняхме да въведем 
еврото. Самата еврозона не е 
намерила своята равновесна 
точка, но сигурни ли сме, че тя е 
готова за разширяване?

- Знае се, че по дефиниция 
системите са динамични. Във все-
ки момент системата се стреми 
към нов баланс. От икономическа 
гледна точка ние трябва да пред-
ложим изход от валутния борд и, 
рано или късно, това предполага 
влизане в еврозоната. Друг въз-
можен изход не ми се вижда при-
емлив. Има турбуленции, но те 
трябва да намерят равновесие. 
Европа трябва или да излезе по-

силна, или като в семейство, което 
не знае какво прави, да се стигне 
до развод.

- Скептицизмът на българите 
за присъединяване към еврозо-
ната нараства и експресно про-
учване показа, че вече три чет-
върти от хората у нас са против 
присъединяването…

- Уверени ли сте, че тези хора 
имат рационален мотив против 
присъединяването, че те са на-
ясно защо трябва да бъдем там? 
Има митове и легенди и не е само 
проблем на хората да познават 
тънкостите и спецификите, а е за-
дължение на правителствата да 
разясняват предимствата от при-
съединяването.

- В такъв случай нека да раз-
ясним какви биха били плюсо-
вете от присъединяването ни 
към еврозоната?

- Най-популярното обяснение 
е, че когато си част от едно семей-
ство, валутата е важна и е улес-
нение, ако тя е еднаква. Левът е 
фиксиран към еврото, но когато 
някой търгува с нас, той не е си-
гурен, че управляващите няма да 
решат политически да отвържат 
курса и той да загуби значителна 
сума. Особено при договори за 
дългосрочни отношения. Повечето 
от чуждестранните инвеститори 
знаят малко за икономиката ни. 
Голямата част от тях вярват по-
вече на еврото и ЕЦБ, отколкото 
на непозната централна банка, на 
която и да е малка страна. 

- Имате ли някакви резерви 
към включването ни в еврозо-
ната?

- Не виждам сериозни негативи. 

Âñåêè “òî÷åí 
ìîìåíò” âå÷å 
å çàêúñíÿë

Ëþáîìèð Äàöîâ:

Ë
Ëþáîìèð Äàöîâ å ÷ëåí íà 
Ôèñêàëíèÿ ñúâåò îò 2015 ã. 
Çàâúðøèë å ÓÍÑÑ. Ïðåç 1992 
ã. çàïî÷âà ðàáîòà â Ìèíèñ-
òåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå, 
à îò 2003-à äî 2009 ã. å çàì.-
ìèíèñòúð, îòãîâàðÿù çà 
áþäæåòà.
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Още повече че сам по себе си валут-
ният борд е фиксиран курс на лева 
към еврото. Изпитваме всички нега-
тиви, които усеща еврозоната, но тъй 
като не сме в този валутен съюз, не 
може да усетим позитивите, защото 
зад гърба ни не стои ЕЦБ с нейните 
гаранции. Не че и там нямаше про-
блеми, но размерът им е различен от 
това, което става в България.

- Стане ли дума за присъединя-
ването на България към еврозона-
та, веднага се чуват гласове, че е 
крайно време да се откажем от ва-
лутния борд. Трябва ли?

- Той трябва да продължи да дейст-
ва до присъединяването ни в евро-
зоната. Има стратегия от 2005 г., тя е 
единствената – там и правителството, 
и централната банка заявяват, че цел-
та на България е еврозоната и изли-
зането на страната от валутния борд 
ще стане след постигането на тази 
цел. Не виждам причина да се отказ-
ваме от нещо, което е ефективно и 
дава добри резултати. Няма никакви 
индикации, че валутният борд се е 
изчерпал, поне по линия на платеж-
ния баланс. Той продължава да слага 
прегради пред безотговорно монетар-
но  и фискално поведение. Слабост 
на валутния борд е, която всъщност е 
основната му сила, че когато само се 
имитира дейност, бордът започва да 
затяга „въжето“. А когато икономика-
та се развива и се правят правилните 
неща, бордът дава допълнителни га-
ранции и сигурност. Факт е, че бордът 
и данъчната ни политика дават ста-
билност на България и са фактор за 
привличането на инвеститори.

- Какво да правим, докато ни се 
даде зелена светлина за ERM II?

- Населението няма как да знае 
какво се прави, за да се стигне до по-
литическо решение за влизането ни в 
т. нар. чакалня. Търсят се гаранции, 
че ще допринасяме за развитието на 
тази система, а няма да разчитаме 
само на ползи. Ценното на момента 
е, че сега започна да се говори за 
присъединяването ни към еврозоната 
и тази тема трябва да запази своята 
актуалност. Има редица ненаправени 
реформи, които се очакват от Бълга-

рия да извърши. 

- Ние трябва да чакаме да ни по-
канят ли?

- Процесът е двустранен. Влизане-
то в ERM II е свързано с политически 
ангажименти. Въпросът е какво се 
прави в тази посока и защо толкова 
време не се осъществиха реформи-
те, които биха ни направили желани 
в еврозоната. Основен въпрос напри-
мер е защо от кризата насам темпът 
на конвергенция на страната ни   е 
два пъти по-малък спрямо аналогич-
ните на нас страни в ЕС.

- В такъв случай каква стойност 
има изразеното от служебното пра-
вителство желание въпросът за 
влизането в ERM II отново да бъде 
поставен на дневен ред?

- Това е правилна стъпка. Текат 
турбулентни процеси и поставяне-
то на въпроса означава търсене на 
обществена подкрепа. Хората ще се 
убедят колко важно е да се присъеди-
ним към еврозоната.

- Смятате ли, че вече сме по-
близо до ERM II?

- Правителството и централната 
банка трябва да кажат колко близо 
или колко далеч сме. Служебно-
то правителство е наясно, че през 
неговия мандат едва ли подобен 
въпрос ще се реши. На ако то съз-
даде по-добра основа за преговори, 
ще му кажем браво. Управляващите 
тръгнаха уверено, но после рязко 
спряха да говорят по темата. Дали 
пък не се поуплашиха от тази своя 
смела стъпка…   

ÍÅÏÐÈÅÌËÈÂÎ Å ÏÐÅÇ 2007-2008 Ã. ÄÀ ÑÌÅ ÈÇÃËÅÆÄÀËÈ 
ÏÎ-ÃÎÒÎÂÈ ÇÀ ÂËÈÇÀÍÅ Â ERM II, ÎÒÊÎËÊÎÒÎ ÑÅÃÀ
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Г-н Цачев, през опреде-
лен период от време 
все стигаме до темата 
за присъединяването 
на България към евро-

зоната. В подходящ момент ли 
въпросът отново излиза на дне-
вен ред?

- Темата винаги е подходяща за 
България, защото показва някои 
предимства на страната ни по от-
ношение на финансовата стабил-
ност и възможността да станем 
по-привлекателна инвестиционна 
дестинация след приемане на ев-
рото. Еврозоната обаче има свои 
проблеми за решаване и разши-
ряването й не стои на дневен ред. 
Brexit и предстоящите избори във 
Франция и Германия оставиха на 
заден план следващите стъпки 
за интеграция в рамките на ЕС. И 
това вероятно няма да се промени 
до края на годината.

 
- Вашите „за“ присъединява-

нето към валутния съюз?
- На първо място е доверието, 

което ще получим от чуждестран-
ните капитали като част от евро-
зоната плюс възможността при 
нужда ЕЦБ да оказва подкрепа на 
банките. Вторият фактор е свър-
зан с неминуемата инфлация, коя-
то ще възникне в процеса на при-
емане на еврото. По-добре това 
да стане днес, когато ръстът на 
цените не е толкова забележим, 
отколкото по време на прегряване 
на икономиката. Тогава покачване-
то на цените ще бъде много по-бо-
лезнено.

- Вашите резерви в този мо-
мент какви са?

- Няма начин за излизане от 
еврозоната, без това да е съпро-
водено с пълен финансов и ико-

номически колапс. В момента има 
много съмнения какво е бъдещето 
на валутния съюз и каква е ролята 
на отделните страни. Еврозона-
та не трябва да бъде само добра 
среда за големите страни, а  да 
създава неравновесие за финан-
сите на по-малките. Тази политика 
на нулеви лихви и на фокус върху 
представянето на водещите ико-
номики е опасна.

 
- Заговорим ли за присъеди-

няване към еврозоната, веднага 
се чуват гласове, че е време ва-
лутният борд да отпадне, както 

Òåìàòà ïàê 
ùå îòøóìè

Öâåòîñëàâ Öà÷åâ:

Ö
Öâåòîñëàâ Öà÷åâ å ãëàâíè-
ÿò èíâåñòèöèîíåí êîíñóë-
òàíò íà ÅËÀÍÀ Òðåéäèíã 
îò 2015 ã. ñ ôîêóñ âúðõó èí-
âåñòèöèîííè êîíñóëòàöèè, 
ïðîãíîçè, îáó÷åíèå è îáðà-
çîâàòåëíè ïðîåêòè. Ïðåäè 
òîâà â ïðîäúëæåíèå íà 10 
ãîäèíè å ðúêîâîäèòåë íà 
îòäåë “Àíàëèçè” â ïîñðåä-
íèêà. Ïðèñúåäèíÿâà ñå êúì 
åêèïà íà ÅËÀÍÀ ïðåç 2003 
ã. êàòî àíàëèçàòîð. Ïðåäè 
òîâà å ðàáîòèë êàòî ðå-
äàêòîð ïî òåìè, ñâúðçàíè 
ñ ôèíàíñè è êàïèòàëîâè ïà-
çàðè, âúâ â. ÏÀÐÈ. Çàâúðøèë 
å “Ìàêðîèêîíîìèêà” â Óíè-
âåðñèòåòà çà íàöèîíàëíî 
è ñâåòîâíî ñòîïàíñòâî. 
Ïðèòåæàâà ñåðòèôèêàò 
îò Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ 
íàäçîð çà èíâåñòèöèîíåí 
êîíñóëòàíò.
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и че ще е огромна грешка сами да 
се отвържем от тази котва на ста-
билността. Каква е вашата теза за 
борда?

- Бордът е първата фаза на присъ-
единяването на България към евро-
зоната. Той трябва да отпадне само 
когато направим следващата стъпка 
и заменим лева с еврото. Не виждам 
вариант, в който доверието към бан-
ките у нас и финансовата стабилност 
като цяло да остане в случай на отпа-
дане на борда.

 
- Вероятно за да не се люшка-

ме в напразни дебати, трябва да 

си направим своя пътна карта за 
присъединяване към еврозоната. 
Вашето мнение?

- Пътната карта е ясна, защото 
България не е първата страна, тръг-
нала по този път, и няма да бъде 
първата, която е приключила проце-
са. Със сигурност има много детайли 
от юридическа и практическа гледна 
точка, които трябва да се изгладят. 
Но у нас има достатъчно добре под-
готвени специалисти, които ще свър-
шат тази работа отлично, стига да им 
се даде необходимото време. Моите 
притеснения са свързани повече с 
бъдещето на еврозоната и мястото 

на България в нея. Защото ще имаме 
ангажимента да помагаме финансово 
на страни с проблеми.

- Три четвърти от българите счи-
тат, че е по-добре България да не 
бърза с присъединяването си към 
еврозоната, показа експресен сон-
даж. На какво отдавате тази нагла-
са?

- Най-вероятно хората не смятат, 
че има съществена разлика дали 
сме част от еврозоната или не сме. 
Валутният борд на практика ни дава 
позитивите от такова членство. А и се 
вдигна прекалено много шум с Brexit 
и дълговите проблеми на Гърция.

 
- Дотук говорихме за нашите 

„за“ и против“, но готова ли е ев-
розоната за разширяване, има ли 
шанс скоро да бъдем допуснати в 
„чакалнята“?

- Решението за това е изцяло в ръ-
цете на политиците в Европа. Те биха 
използвали такъв ход, за да покажат, 
че има консенсус за разширяване и 
допълнителна интеграция. Но и веро-
ятно това ще срещне голяма атака от 
страна на политическите партии, кои-
то критикуват ЕС и които искат да се 
възползват от настроенията против 
съюза сред избирателите си. Brexit ни 
показа, че емоциите са в състояние 
много лесно да вземат връх над точ-
ната преценка „за“ и „против“. И това 
важи не само за обикновения гражда-
нин, но и за политическите лидери.

 
- Вашата прогноза – това ще е 

поредното „разлайване на кучета-
та“ или реално ще последват нео-
братими стъпки към присъединя-
ване във валутния съюз?

- По-скоро залагам на поредното 
отшумяване на темата веднага след 
изборите.   

ÅÂÐÎÇÎÍÀÒÀ ÈÌÀ ÑÂÎÈ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÇÀ ÐÅØÀÂÀÍÅÅÂÐÎÇÎÍÀÒÀ ÈÌÀ ÑÂÎÈ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÇÀ ÐÅØÀÂÀÍÅ  
È ÐÀÇØÈÐßÂÀÍÅÒÎ É ÍÅ ÑÒÎÈ ÍÀ ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄÈ ÐÀÇØÈÐßÂÀÍÅÒÎ É ÍÅ ÑÒÎÈ ÍÀ ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄ
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Г-н Соколов, пак се стиг-
на до темата за присъ-
единяването на Бълга-
рия към еврозоната, но 
подходящ ли е момен-

тът тя отново да излезе на дне-
вен ред?

- България е с действащ ва-
лутен съвет вече 20 години. Ако 
погледнем периода 1997-2007 г., 
българската икономика бе в по-
стоянен растеж, със стабилна 
икономика и много големи и мал-
ки компании, показващи добри 
резултати. От началото на 2007 г. 
страната ни е член и на Европей-
ския съюз, с което пое ангажимен-
та рано или късно да се присъеди-
ни и към еврозоната. Моето лично 
мнение е, че ако не беше кризата, 
започнала в края на 2007 г., ние 
вече щяхме да сме в еврозоната. 
За съжаление тази криза се отра-
зи на целия свят, като започна от 
ипотечна, прерасна във финансо-
ва и завърши като икономическа. 
И нейното отражение върху Бъл-
гария доведе до невъзможност 
от изпълнение на критериите за 
присъединяване към еврозоната. 
В последните две години страната 
ни отново изпълнява критериите, 
затова и темата е на дневен ред. 
Според мен подходящ за присъе-
диняване е всеки момент, в който 
България отговаря на критериите. 

- Готова ли е обаче еврозона-
та за разширяване – това е клю-
чов момент…

- За ЕС и за еврозоната ситуа-
цията е сложна. Великобритания 
реши да излезе от съюза, което 
разклати устоите му. Но Велико-
британия не е член на еврозоната. 
В различни страни националисти-
чески движения се опитват да се 
включат в управлението. Обсъж-

дат се различните варианти за 
бъдещето на Европейския съюз. 
За мен лично е важно България да 
реши дали да се присъедини към 
еврозоната и да кандидатства. 
Ако тя изпълнява критериите за 
конвергенция – основни и допъл-
нителни, със сигурност ще бъде 
част от европейския валутен ме-
ханизъм.

- Три четвърти от българите 
считат, че е по-добре България 
да не бърза с присъединяване-
то си към еврозоната, показа 
експресен сондаж. На какво от-
давате тази нагласа?

- Отдавам тази нагласа на стра-
ха от неизвестното. Този страх ви-
наги го е имало при по-голяма част 
от българите. Ако трябва да сме 
честни, финансовата и икономиче-
ската култура на над 70% от бъл-
гарското население все още е дос-
та ниска. Затова са факт измамите 
в големи размери. За еврозоната 
се знае от публикации в медиите 
и от разкази на очевидци. Хората 
ги е страх, че ако влезем в евро-
зоната, цените на стоките и услу-
гите ще се повишат. Да, възможно 
е да се повишат, търговците ще 
използват ситуацията, но искаме 
ли да не се повишат, това зависи 
от всички нас, потребителите. И 
досега имотите и автомобилите се 
котират у нас в евро, а се плащат в 
лева. Ползите са многократно по-
вече, отколкото негативите. 

- Вашите „за“ присъединява-
нето към валутния съюз, ваши-
те резерви?

- Валутният съюз не е универ-
сално лекарство, което да дава 
по-голяма сила на една иконо-
мика, но има ползи от него. След 
присъединяване към еврозоната 

Ïîëçèòå ñà 
ìíîãîêðàòíî ïîâå÷å 
îò íåãàòèâèòå

Ðóìåí Ñîêîëîâ:

Ð
Ðóìåí Ñîêîëîâ å óïðàâèòåë 
íà Ñåðâèç Ôèíàíñîâè Ïàçà-
ðè ÅÎÎÄ,  äúùåðíî äðóæå-
ñòâî íà ÁÔÁ-Ñîôèÿ. Çàâúðøèë 
å ÓÍÑÑ è îò 1994 ã.  äî 2004 
ã. ðàáîòè âúâ â. “Êàïèòàë”, 
Àãåíöèÿ “Ðîéòåðñ” è â. “Äíåâ-
íèê” êàòî ðåäàêòîð è àíàëè-
çàòîð. Îò 2004 äî íà÷àëîòî 
íà 2006 ã. å ÷ëåí íà Ñúâåòà íà 
äèðåêòîðèòå íà Èíâåñòîð.
ÁÃ ÀÄ. Îò 2005 äî 2006 ã. å èí-
âåñòèöèîíåí êîíñóëòàíò â 
ÈÏ SEE Securities. Îò 2006 ã. å 
ãëàâåí åêñïåðò “Ïðèâëè÷àíå 
íà åìèòåíòè” â Áúëãàðñêàòà 
ôîíäîâà áîðñà - Ñîôèÿ. Ïðåç 
2009 ã. ïå÷åëè ñòèïåíäèÿ è äî 
2011 ã. ïðèäîáèâà Executive 
MBA â Cotrugli Business School â 
Õúðâàòèÿ. 
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валутните ни резерви вече ще са сво-
бодни и може да бъдат инвестирани, 
банките също ще може да получат 
по-евтин ресурс, който да доведе 
до по-ниски лихви за компаниите и 
домакинствата. Колко по-ниски ще 
са, зависи от пазарната обстановка. 
Разходите по международни сделки 
също трябва да се понижат, защото, 
независимо от фиксирания курс в 
момента, има такси при транзакция. 
Освен това като се изключат призиви-
те на някои партийни водачи в стра-
ни от еврозоната, никоя страна не е 
тръгнала сериозно да се отказва от 
еврото. Основният ми резерв е, че 
при синхронизацията на регулации-
те в съотвествие с тези в еврозоната 
може да се наложи промяна в данъч-
ните режими. А те в момента са едни 
от най-благоприятните.

- Заговорим ли за присъединя-
ване към еврозоната, веднага се 
чуват гласове, че е време валутни-
ят борд да отпадне. Каква е вашата 
теза за борда?

- Категоричен към, че той тряб-
ва да действа, докато България не 

влезе в еврозоната. Вече 20 години 
валутният борд ни предпазва от не-
разумните желания за самостоятелна 
монетарна политика. Историята ни 
показва, че ако се даде свободата на 
монетарна политика, у нас винаги се 
намират фактори, които да направят 
поразии.

- Факт е, че еврозоната не е в от-
лично финансово здраве, Евросъ-
юзът не е в най-добрата си форма 
и вървят турбулентни процеси. В 
такъв случай трябва ли да отло-
жим заявките за влизане в обмен-
но-валутния механизъм ERM II? 
Реалистично погледнато, има ли 
шанс скоро да бъдем допуснати в 
„чакалнята“?

- Здравето на еврозоната е такова, 
каквото е. От шест-седем години се 
говори, че това здраве е разклатено, 
но зоната издържа и на гръцките, и на 
кипърските турбуленции, както и на 
дълговете на други страни. Това гово-
ри за стабилност. Ето защо е важно 
е да подадем своята кандидатура. 
След това ще следва процес на одо-
брение и, ако отговаряме на критери-

ите, логично е да бъдем одобрени. 
Най-малко на всеки две години ЕЦБ и 
ЕК правят преглед на това дали дър-
жавите извън еврозоната отговарят 
на критериите и изготвят доклади на 
база прегледа. Те правят такива до-
клади и по искане на страна от Евро-
пейския съюз, която иска да се при-
съедини. Решението за разширяване 
на еврозоната се взема от Съвета на 
Европа на база докладите и след по-
лучаване на предложение от ЕК, на 
препоръки от държави, членки на ев-
розоната, след консултации в Евро-
пейския парламент и след обсъждане 
в съвета. 

- Коя е най-разумната позиция 
за активността на България по те-
мата?

- Най-логичното е да се работи ак-
тивно по задействане на процедурата 
за кандидатстване още от служебния 
кабинет и тази процедура да не бъде 
спирана от избраното редовно прави-
телство. В същото време да не се пра-
вят грешни стъпки - като желаното от 
някои излизане от системата на валутен 
съвет преди влизане в еврозоната.   

ÂÅ×Å 20 ÃÎÄÈÍÈ ÂÀËÓÒÍÈßÒ ÁÎÐÄ ÍÈ ÏÐÅÄÏÀÇÂÀ ÎÒ ÍÅÐÀÇÓÌÍÈÒÅ 
ÆÅËÀÍÈß ÇÀ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÍÀ ÌÎÍÅÒÀÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ
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ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÑÅ ÐÀÁÎÒÈ 
ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ 
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÍÈ 
ÇÎÍÈ Â ÏÎÐÒÎÂÅÒÅ, 
ÊÀÇÂÀ ÃÅÍÅÐÀËÍÈßÒ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÍÀ ÄÏ 
“ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÍÀ 
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ”

Àíãåë Çàáóðòîâ çàâúðøâà Òåõíè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò 
âúâ Âàðíà ñ äèïëîìà çà ìàøèíåí èíæåíåð. Ñëåä òîâà 
èçó÷àâà èêîíîìèêà â Èêîíîìè÷åñêè óíèâåðñèòåò - 
Âàðíà. Êàðèåðàòà ìó çàïî÷âà â ìåñòíè ëîãèñòè÷íè 
êîìïàíèè, êúäåòî íàòðóïâà îêîëî 10-ãîäèøåí îïèò. Ïðåç 
2003 ã. ã-í Çàáóðòîâ ñòàâà àäìèíèñòðàòèâåí äèðåêòîð, 
à âïîñëåäñòâèå è ãëàâåí ñåêðåòàð íà òîãàâàøíàòà 
Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ “Ïðèñòàíèùíà àäìèíèñòðàöèÿ”. 
Îò 2005 äî 2009 ã. å çàìåñòíèê ãåíåðàëåí äèðåêòîð íà 
Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Ïðèñòàíèùíà èíôðàñòðóêòóðà”. 
Ïðîäúëæàâà ïðîôåñèîíàëíîòî ñè ðàçâèòèå êàòî 
êîíñóëòàíò â ðàçëè÷íè ðàéîíè ïî ñâåòà. Êúì ïðèñòàíèùíèÿ 
áèçíåñ ñå âðúùà îòíîâî ïðåç 2013 ã., ïúðâî êàòî 
çàìåñòíèê ãåíåðàëåí äèðåêòîð íà ÄÏÏÈ, à îò 2014 ã. 
çàåìà ïîñòà ãåíåðàëåí äèðåêòîð. Ñïåöèàëèçèðàë å 
ïðèñòàíèùåí ìåíèäæìúíò â Ñèíãàïóð è ÑÀÙ, ìåíèäæìúíò 
íà êîíòåéíåðíè òåðìèíàëè â Êðàëñòâî Áåëãèÿ. Çàâúðøèë 
å ñïåöèàëèçèðàí êóðñ ïî âèñø ïðèñòàíèùåí ìåíèäæìúíò 
êúì Ìåæäóíàðîäíàòà ìîðñêà îðãàíèçàöèÿ íà ÎÎÍ. ×ëåí å 
íà Èçïúëíèòåëíèÿ êîìèòåò íà Åâðîïåéñêàòà îðãàíèçàöèÿ íà 
ìîðñêèòå ïðèñòàíèùà - European Sea Ports Organisation, è 
íàöèîíàëåí ïðåäñòàâèòåë â Ìåæäóíàðîäíàòà àñîöèàöèÿ 
íà ïðèñòàíèùàòà - International Association of Ports 
and Harbours. Âèöåïðåçèäåíò å íà Àñîöèàöèÿòà íà 
×åðíîìîðñêèòå è Àçîâñêèòå ïðèñòàíèùà (BASPA). 

Àíãåë Çàáóðòîâ:

Ïðèñòàíèùàòà 
ñà äâèãàòåë íà 
ИКОНОМИКАТА
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-н Забуртов, ДП „Пристанищна инфраструк-
тура“ получи награда за своя принос за раз-
витието на екологични модерни технологии в 
конкурса „ИТ проект на 2016 година“. Награ-

ден беше проектът „Мониторинг и информационна 
система за Черно море“. Разкажете ни повече за 
тази иновативна система.

- Получихме една заслужена награда за един наис-
тина мащабен и иновативен проект. Това е очаквано 
признание за нас, защото успешно изпълнихме целите, 
които бяхме заложили в проекта - създадохме плат-
форма, която осигурява интегрирана база данни за 
състоянието на различни параметри на околната сре-
да, морските пространства и крайбрежните зони, оказ-

ващи екологично въздействие и свързани с опазването 
и устойчивото развитие на Черно море. Това не е пър-
вото отличие за информационната система за монито-
ринг на Черно море. През 2016 година тя беше висо-
ко оценена както на местно, така и на международно 
ниво. Представихме я на Световна среща на Междуна-
родната организация „Университетски консорциум за 
космически технологии“. В срещата взеха участие над 
150 експерти от различни държави - световни учени, 
които разработват най-новите космически технологии. 
Те останаха впечатлени от нашата система и някои от 
тях дори изразиха готовност да я захранват с данни. 
Месец по-късно проектът беше отличен за изключител-
ни заслуги в областта на геопространствените техно-

Г
àâòîð: Íèÿ Èëèåâà

ПРОЕКТ: KNRIN – 2014/108164 NORWAY GRANTS 2009 - 2014
МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЧЕРНО МОРЕ

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Финансов инструмент: Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програма „Иновации в 
зелената индустрия“ в България
Главен партньор по проекта: Норвежката брегова администрация  (KYSTVERKET) 
Начало на проекта: 25.09.2014 г.; Край на проекта: 30.04.2017 г.

PROJECT: KNRIN – 2014/108164 NORWAY GRANTS 2009 – 2014
MONITORING AND INFORMATION SYSTEM FOR BLACK SEA

Benefi ciary: Bulgarian Ports Infrastructure Company
Financial Mechanism: Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, 
in the frame of the Green Industry Innovation Programme Bulgaria
Main Partner”: Norwegian Coastal Administration (KYSTVERKET) 
Project starting date: 25.09.2014 Project ending date: 30.04.2017

Within the project „Monitoring and Information 
System for Black Sea“, was implemented the 
Geographic Information System for real-time 
monitoring of the Black Sea. It has been realized by 
„STEMO-ESRI“ Consortium in the form of web portal 
having public and controlled access as it supports 
different specialized web GIS applications. The 
System is unique in its kind for Bulgaria – it affords 
the collection of real-time data by different sources, 

including by the European program „Copernicus“. It 
integrates and processes data of sensors for automatic 
measurement of the sea water and atmospheric air 
parameters. This is the fi rst system in our country 
which affords the data collection of so large sources 
and provides a powerful functionality for integration, 
processing, analysis and visualization of information. 
The system has free access at address: https://misbs.
bgports.bg/bg.

В рамките на проекта „Мониторинг и инфор-
мационна система за Черно море“  е внедрена 
географската информационна система за мони-
торинг на Черно море в реално време. Реализи-
рана е от Консорциум „СТЕМО-ЕСРИ“ под фор-
мата на уеб портал с публичен и контролиран 
достъп, като поддържа различни специализира-
ни уеб ГИС приложения. Системата е уникална 
по рода си за България - позволява събирането 
на данни в реално време от различни източници, 

включително и от европейската програма „Ко-
перник“. Интегрира и обработва данни от сен-
зори за автоматично измерване на параметрите 
на морската вода и атмосферния въздух. Това е 
първата система у нас, която позволява събира-
нето на данни от толкова голям брой източници 
и осигурява мощна функционалност за интегра-
ция, обработка, анализ и визуализация на ин-
формация. Системата е със свободен достъп на 
адрес: https://misbs.bgports.bg/bg.
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логии. Интересното при последната ни награда е, че 
призовете бяха разделени в два сектора - публичен и 
корпоративен. Ние бяхме отличени в категория „Пуб-
личен сектор“, а сме корпоративна структура. Имаме 
много интересна структура и организация на работа. 
Като типична корпорация, т.нар. statutory corporation, 
която се създава по силата на закон, изпълняваме и 
административни функции с корпоративен менидж-
мънт, така че си пожелаваме в скоро време да получим 
и награда за проект в корпоративния сектор.

- Как се роди идеята за този проект?
- Идеята се роди преди няколко години. Стартирах-

ме го през 2014 г., като стремежът ни беше да при-
ложим най-добрите световни практики за интегриране 
на данни от различни източници, позволяващи монито-
ринг и анализ на общата оперативна картина в реално 
време и най-успешните модели в тази сфера. Използ-
вахме добрите практики на Норвежката брегова адми-
нистрация в разработването и управлението на систе-
мата BarentsWatch. 

- Какви са ползите от системата?
- МИС на Черно море е първата по рода си у нас 

изключително комплексна информационна система за 
мониторинг в реално време на Черно море. С внедря-
ването й направихме голяма крачка в посока създава-
не на обща пространствена инфраструктура на Черно 
море, като приложихме на практика Интегрираната 
морска политика на ЕС в частта й за обмен на данни 
за морската среда и интегрирано наблюдение на мор-
ските басейни. Специфичен момент е възможността за 
обмен на данни с вътрешни и външни системи в ре-
ално време. В МИС на Черно море постъпват данни 
и от съществуващи системи на ДППИ, като данни за 
пристанищни терминали, корабни места, кейови стени, 
пирсове, кадастър и др.

- Кои са потребителите на системата?
- Потребители могат да бъдат различни научни уч-

реждения, държавни институции, висши учебни заве-
дения, гранични власти, студенти. 

- По какви други проекти работи ДППИ?
- През последните години реализирахме няколко 

мащабни и изключително важни IT проекта. Сред тях 
са „Информационна система за управление на тра-
фика на плавателни съдове (VTMIS)“ и „Създаване на 
речна информационна система в българската част на 
река Дунав – БУЛРИС“. Може да се похвалим с едни от 
най-съвременните системи за управление на корабния 

трафик. Благодарение на тях тече непрекъснат обмен 
на информация между участниците в транспортния 
процес и в цялата логистична верига. Подобри се пла-
нирането на посещенията в пристанищата и се съкрати 
времето за товаро-разтоварни операции. Изградихме 
два брегови центъра за управление на корабоплава-
нето – в Бургас и Варна, и Речно-информационен цен-
тър в Русе, които допринесоха за съвременния облик 
на пристанищата и се превърнаха в сгради – ембле-
ми. Друг важен проект, който реализирахме, е въвеж-
дането на Географската информационна система в 
българските пристанища. Въведохме и електронното 
управление в морския и речния транспорт – т.нар. сис-
теми Single Window. Те подобриха и облекчиха админи-
стративното обслужване на бизнеса, като това от своя 
страна стимулира развитието на превозите на товари 
и пътници. Разработихме и въведохме в експлоата-
ция  и софтуерен инструмент, наречен MOVER, който 
подпомага планирането на пристанищните операции в 
тяхната навигационна част. Като цяло информацион-
ните технологии са навлезли активно във всичките ни 
сфери на дейност. В началото на годината внедрихме 
и системата SAP ERP за планиране и управление на 
ресурсите ни.  Винаги сме в крак с новите технологии и 
се възползваме максимално от предимствата, които ни 
дават. Друг важен проект, който смятаме да реализи-
раме, е т.нар. Port Community System - осъществяване 
на дигитален обмен на информация между всички ин-
ституции, свързани с морския транспорт и стокообмен. 

- Достатъчно добре развити ли са българските 
пристанища и как може да се подобри инфраструк-
турата и работата им?

- Пристанищата по света са отражение на икономи-
ката на държавата, която обслужват. Колкото по-раз-
вита икономика има една държава, толкова по-добре 
са развити и пристанищата й. Нашите пристанища са 
отражение на нашата икономика. В същото време те 
са и двигател на икономиката. Така че пристанищата 
и икономиката трябва да се развиват едновременно. 
Обикновено черноморските ни пристанища се сравня-
ват с пристанището в Констанца. Говори се, че то е 
изпреварило многократно нашите пристанища. Това е 
лека спекулация, тъй като Румъния и като икономика, 
и като население е около 4 пъти по-голяма от България 
и ако сравним товаропотоците през пристанище Кон-
станца и товаропотоците през нашите пристанища, ще 
видим, че няма съществено разминаване като отраже-
ние на икономиката. Това, което трябва да се направи, 
е да се работи за развитие на индустриалните зони 
в пристанищата. Увеличаването на индустриалното 

ÓÂÅËÈ×ÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÍÎÒÎ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÙÅ ÄÎÂÅÄÅ ÄÎ ÏÎÂÈØÀÂÀÍÅ 
ÍÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÐÀÁÎÒÀÒÀ ÍÀ ÏÎÐÒÎÂÅÒÅ



24
ИН

ТЕ
РВ

Ю

производство ще доведе до повишаване на ефектив-
ността на работата на портовете. Аз наричам това port 
cluster - когато икономиката и пристанищата работят 
като едно. Добър пример е пристанище Варна-Запад 
- изключителен комплекс за развитие на индустрията 
и икономиката - имаме индустриални предприятия в 
непосредствена  близост до пристанището, които гене-
рират основния товаропоток. 

- Какви инвестиции са необходими за развитието 
на българските пристанища и как може да се оси-
гурят?

- Необходими са инвестиции в две направления - в 
терминална инфраструктура и в базова. Развитието на 
терминалната инфраструктура е задължение на опе-
раторите, а на базовата – наше. Но двете неща трябва 
да се развиват успоредно. Поддръжката на базовата 
инфраструктура, която  осигурява достъп на корабите 
до терминалите, и добрата обработка на товари тряб-
ва да вървят в симбиоза. В пристанище Бургас имаме 
новопостроен терминал, който отговаря на едни от до-
брите световни образци - газене 15,5 м,  с оператор, 
който инвестира по отношение на обработката на то-
вари.  В пристанище Варна картината е по-различна 
- има ограничения по отношение на газенето, но пък 
имаме изключителни дадености - цялото Варненско и 
Белославско езеро и целият комплекс до Варна-Запад. 
Затова пристанище Варна е привлекателно място за 
развитие на икономиката, индустрията, логистиката, 
дистрибуцията. И аз вярвам, че можем да го превър-
нем в логистичен хъб на Черно море. 

- Как виждате развитието на пристанищата в 
България в близко бъдеще?

- Това, което предстои в близко бъдеще по отноше-
ние на развитието на пристанищата, ще е насочено 
към институционалното им развитие. През годините  
българските пристанища преминаха през реформа, 
като началото беше дадено през 2000 г. с въвеждането 
на Закона за морските пространства, вътрешните во-
дни пътища и пристанищата на Република България, 
който след това претърпя няколко промени. Тогава се 
въведе т.нар. пристанищен модел „Land Lord System“ – 
държавата притежава инфраструктурата на пристани-
щата и я предоставя на терминални оператори, които 
да обработват товари. Процесът по институционално 
изграждане премина през няколко етапа. През 2000 г. 
беше създадена ИА „Пристанищна администрация“. 
През 2005 г. преминахме към корпоративна структура – 

НК „Пристанища“, която за съжаление просъществува 
само 6 месеца и имаше нова промяна в законодател-
ството - появи се Държавно предприятие „Пристанищ-
на инфраструктура“. 

Нашата дейност обаче не е свързана само с под-
дръжка на инфраструктурата, ние предоставяме и ус-
луги по управление на корабния трафик. Внедрихме и 
използваме успешно едни от най-модерните системи 
за навигация на корабите. Когато говорим за пристани-
ща, обикновено си представяме кейове, кранове, об-
работка на товари, но пристанищната система е много 
по-сложна. Пристанището не е само кейове, инфра-
структура, то е начин на организация на работа - по 
приемането на кораба, по приставането, осигуряване-
то на акватория, надежден трафик, надеждна комуни-
кация и в същото време предоставяне на възможност 
на всеки терминален оператор за обработка на товари. 
Цялото това нещо е една сложна организация, която 
ние изпълняваме, и постигнатите резултати показват, 
че я изпълняваме добре. По отношение на оборудване 
и специализация на терминалите и съвременна обра-
ботка  на товари - тук има известно изоставане и тряб-
ва да се работи в тази посока. 

Следващите две години ще бъдат белязани от про-
мяна на законодателството по отношение на приста-
нищата. На 3 март 2017 г. в официалния вестник на 
ЕС беше публикуван Регламент за създаване на рамка 
за предоставянето на пристанищни услуги. Той влиза в 
сила от 2019 г. и българското законодателство трябва 
да бъде приведено в съответствие с регламента, така 
че предстои законодателна промяна, която се надявам 
да бъде положителна за развитието на пристанищата у 
нас. Очакваме промени в положителна посока по отно-
шение на финансовата самостоятелност на управител-
ния орган на пристанищата в България – в случая това 
е  ДП „Пристанищна инфраструктура“. Към настоящия 
момент приходът от дейността на терминалните опе-
ратори, който е под форма на концесионно възнаграж-
дение, е приход на републиканския бюджет, което води 
до деформация на финансовата ни самостоятелност. 
Надявам се с прилагането на европейския регламент 
това да се промени. От друга страна, всяка промяна в 
законодателната уредба крие своите рискове, тъй като 
води до неяснота и до трудност в инвестиционния про-
цес и до несигурност от страна на  стейкхолдърите и 
участниците в пристанищната дейност. Така че само 
времето ще покаже какво ще се случи.   

ÂÈÍÀÃÈ ÑÌÅ Â ÊÐÀÊ Ñ ÍÎÂÈÒÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
È ÑÅ ÂÚÇÏÎËÇÂÀÌÅ ÌÀÊÑÈÌÀËÍÎ ÎÒ 
ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÀÒÀ, ÊÎÈÒÎ ÍÈ ÄÀÂÀÒ
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ÇÀËÀÃÀ íà ÐÀÑÒÅÆÀ 
àâòîð: Àëåêñàíäðà Ñîòèðîâà

През изминалите две години Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в Бълга-
рия (КРИБ) като представител на национално 
отговорния бизнес удвои членската си маса. 
Новоприети са 341 компании - безпрецедентен 

брой за цялата история на КРИБ. Бизнесът, участващ в 
организацията, произвежда над три четвърти от брутния 
продукт на страната и осигурява повече от 800 000 работни 
места. КРИБ расте, но с нея растат и отговорностите. Спо-
ред председателя Кирил Домусчиев отговорността сега е 
двойна „поради нарастващата нестабилна вътрешнополи-
тическа, икономическа и международна обстановка.“ 

Натрупаните успехи обаче имат нужда от добро упра-
вление и КРИБ за пореден път се събра, за да гласува 
доверие на членовете си. На 21 март 2017 г. новият Упра-
вителен съвет на конфедерацията отново подкрепи Кирил 
Домусчиев и той остава председател на УС в следващите 

две години. А той от своя страна обяви, че ще се стреми 
КРИБ да стане още по-голяма и авторитетна организация. 
„Целта ми е да продължаваме да утвърждаваме КРИБ като 
водеща работодателска организация и партньор на всички, 
които споделят нашите идеи да бъде България по-добро 
място за правене на бизнес“, добави Домусчиев.

Конфедерацията гласува подкрепа и на нови членове 
на Управителния съвет. Част от ръководтсвото на КРИБ 
вече са Веселин Тодоров от „Сиела Норма“, изпълнител-
ният директор на „Нова Броудкастинг груп“ Дидие Щосел, 
изпълнителният директор на „Доверие Обединен холдинг“ 
Борис Борисов, изпълнителният директор на „Мобилтел“ 
Александър Димитров. В Управителния съвет влизат още 
Светлин Стоянов от „МТГ Делфин“, Андон Тушев от „Тал 
Инженеринг“, Драгомир Драганов от „Елаците-Мед“, Яник 
Мекушин от „Балкам Груп“ и Ангел Траков от „АИТ Интерне-
шънъл Транспорт“. В борда на КРИБ се завръща и изпъл-

Целта на КРИБ е да продължи да се утвърждава като водеща работодателска организация и да работи за по-добри условия за 
бизнес в България, изтъкна председателят на УС Кирил Домусчиев
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нителният директор на „Приста Ойл Холдинг“ Пламен Бо-
боков.

Втори двугодишен мандат в управителния съвет ще 
имат Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис Бълга-
рия“, Димитър Димитров, изпълнителен директор на „Со-
фарма Трейдинг“, Елина Друмева от „Абритес“, Иван Вутов 
- изпълнителен директор на „Геотрейдинг“, инж. Николай 
Станков от Камарата на строителите в България, изпълни-
телният директор на КЦМ - Пловдив инж. Никола Добрев и 
председателят Кирил Домусчиев.

Своя мандат в УС продължават Ангел Желязков - Пара-
ходство Български морски флот, Андрей Делчев - Българ-
ска петролна и газова асоциация, Боряна Манолова - Си-
менс ЕООД, Александър Христов - Хидроизомат АД, Иван 
Папазов - ВП Брандс Интернешънъл АД, Йордан Матеев - 
Сдружение за модерна търговия, Николай Вълканов - Мин-
строй Холдинг АД, Петко Николов - Пътстрой-92 АД, Петър 
Иванов - Солитрон България ООД, Петя Димитрова - По-
щенска банка АД, Стоян Ставрев - Българска консултант-
ска организация ЕООД, Христо Христов - Дискордиа АД.

За втори мандат за председател на Контролния съвет 
на КРИБ бе избран инж. Димитър Белелиев, председател 
на Съвета на директорите на „Централна енергоремонтна 
база“ ЕАД (ЦЕРБ).

„КРИБ има своите виждания за социално-икономическо-
то развитие на България след изборите на 26 март 2017 
г. и ги представихме на срещите с политическите партии“, 
категорично заяви Домучиев. „Като представител на на-
ционално отговорния български бизнес организацията има 
право да бъде взискателна към тези, които ще управляват 
България“, допълни ръководителят на КРИБ. 

За да има стабилност, и бизнесът, и държавата трябва 
да бъдат ангажирани с успешното завършване на рефор-
мите в съдебната система, образованието, здравеопазва-
нето и  пазара на труда, с въвеждането на електронното 
правителство, с приоритизиране на борбата с корупцията и 
измамите, е становището на КРИБ. Организацията ще про-
дължи да работи за реализирането на започнатите рефор-
ми и ще подкрепя всички политики, които създават пред-
поставки за подобряване на бизнес климата, повишаване 
на конкурентоспособността на фирмите, насърчаване на 
инвестициите, осигуряване  на устойчив растеж и разкри-
ване на нови работни места. 

Сред успехите за изтеклия 2-годишен мандат бяха из-
тъкнати множеството срещи, които КРИБ организира между 
управляващите и членовете си за дискутиране на актуални 
икономически въпроси, участието в няколко кампании за 
стимулиране на българското производство и за противо-
действие на сивата икономика, организирането на различни 
конкурси и инициативи като Наградите на КРИБ „Качество, 
растеж, иновации от България“, които се връчват по време 
на годишния Пролетен бал на организацията и наградите 
„Мистър и Мисис Икономика“, както и основаването на „Ака-
демия Икономика“, която осигурява стипендии за стажове на 
студенти в български предприятия, членове на Конфедера-
цията.

КРИБ ще продължава да расте в различни посоки и да 
събира представители от всички сектори на българската 
икономика. Организацията вече включва и нестопански и 
браншови организации и двустранни камари, а понастоя-
щем покрива и 132 общини. С приходи от 3.58 млн. лева, 
организацията е финансово стабилна и това дава възмож-
ност за идеи и активност, споделя новият председател.   

ÇÀ 2 ÃÎÄÈÍÈ ÁÐÎßÒ ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈÒÅ Â ÍÀÉ-ÃÎËßÌÀÒÀ 
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÑÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅ ÓÄÂÎÈ. ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ 
ÊÈÐÈË ÄÎÌÓÑ×ÈÅÂ ÏÎËÓ×È ÂÒÎÐÈ ÌÀÍÄÀÒ, ÁßÕÀ ÓÒÂÚÐÄÅÍÈ 
È ÍÎÂÈ ×ËÅÍÎÂÅ Â ÓÏÐÀÂÈÒÅËÍÈß È ÊÎÍÒÐÎËÍÈß ÑÚÂÅÒ

Членовете на Управителния съвет 
на КРИБ след Общото събрание
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ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ ÍÅ ÌÎÆÅ ÄÀ 
ÐÀÇÃÚÐÍÅ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÑÈ, 
АКО Е В СИВАТА ЗОНА

àâòîð: ßíà Êîëåâà

ÄÂÎÉÍÈÒÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ È ÊÎÐÓÏÖÈßÒÀ ÑÀ 
“ÇËÀÒÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ” ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÑÅÍ×ÅÑÒÈß ÁÈÇÍÅÑ

Г-н Александров, с какво зоната на здрача е опас-
на за бизнеса на светло?

- Тя създава двойни стандарти, а всеки дво-
ен стандарт се отразява изключително негативно 
на бизнеса, който е на светло. Фирмите, които не 

плащат данъци, получават преимущество пред онзи, който 
стриктно изпълнява правилата. Сивата икономика и зоната 
на здрача не са територия, на която работят добри и ко-
ректни данъкоплатци като „Стомана Индъстри“.

- Кой е основният ви мотив да подкрепяте кампания-
та на КРИБ „Бизнес на светло“?

– КРИБ опитва да помогне на държавата целият биз-
нес да излезе на светло, защото само тогава състезанието 
между компаниите може да е равнопоставено. Тогава със-
тезанието е между компетенции и възможности на отделни-
те фирми, без някой да има преимущества на база данъчно 
облагодетелстване.

- Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев твърди, 
че „Икономиката не расте на сянка“. Защо според вас 
икономиката не расте на сянка?

- Като нежно цвете икономиката не може да расте на 
сянка. Сенчестите места са обитание за друг вид „расти-
телност“. Икономика, която вирее в сенчести зони, не може 
да разкрие потенциала на страната. Компаниите от КРИБ 
са единодушни с г-н Домусчиев, че бизнесът трябва да е на 
светло. Структуроопределящи корпорации като „Стомана 
Индъстри“ не може да са на друго мнение.

- Трудно е да се определи точният размер на сивата 
икономика, но тя се оценява на над 30%. Кои инстру-
менти биха съдействали за изсветляването й?

- Голямата индустрия има своите механизми и може да 
допринесе за изсветляването на сенчестия бизнес. Ние ра-
ботим с хиляди доставчици и осигуряваме работа на хи-
ляди работници. Когато не подкрепяме доставчици, които 
работят в сивата зона, и коректно плащаме всички данъци, 
ние ограничаваме възможностите на сивата икономика да 
се развива. Примерът на големите индустриални предпри-
ятия и на компаниите от КРИБ  в това отношение трябва да 

стане заразителен за всички.

- Как може да се измери ефектът от тези усилия на 
КРИБ?

- КРИБ е организация, която съсредоточава голяма част 
от бизнеса. И ако всички членове дават своя принос за 
ограничаването на сивата икономика, то ще започнем да 
виждаме как тя отстъпва пред бизнеса на светло.

- Кое дава право на съществуване на сивата иконо-
мика?

- Двойните стандарти и корупцията създават „златна-
та среда“ за развитието й в световен мащаб. Ето защо тя 
трябва да бъде сведена до минимум. Принцип на големи-
те корпорации е да не толерират корупцията под никаква 
форма.

- Какво е вашето виждане за справяне с корупцион-
ните практики и сивата икономика?

- Електронното правителство е важен инструмент в тази 
насока. За него твърде много говорим…

- …и твърде много пари бяха похарчени, без да се 
получи желаният резултат.

- Да, това е факт. През последните пет години имах въз-
можността да съм член на едно естонско дружество и пред 
очите ми стана промяната на тяхното електронно управле-
ние. Ще потвърдя, че това се отрази изключително благот-
ворно на цялата бизнес среда. На практика бе елиминирана 
възможността за директен контакт между бюрократичната 
машина и индустрията. По този начин корупционните прак-
тики стават невъзможни. Това е мощен инструмент. И ако 
всеки бизнес откаже да работи с доставчици, които имат 
уклон към сивата икономика, то това ще съдейства бизне-
сът да изсветлее.

- Обществените поръчки са гарантиран финансов 
ресурс, а точно те са зона на здрача, въпреки опитите 
за промяна на правилата на играта…

- Това ще се пресече само с изключителна прозрачност 
на процесите. Живеем в ерата на дигитализацията и всич-

Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ:
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ко може да е по-открито. Няма причини в България да има 
двойни стандарти и задкулисие.

- Вярвате ли, че ще дойде ден без бизнес на сянка?
- Убеден съм, че това е посоката. Нямам съмнение, че 

един ден сивият бизнес ще е пренебрежимо малък.

- Не мислите ли, че сивата икономика до известна 
степен е породена от андрешковщината и неверието в 
държавата?

- Вероятно го има и това, но прозрачността в отноше-
нията между държавата и гражданите ще създава по-го-
лямо доверие и съответно ще промени нагласите. Когато 
бизнесът и гражданите виждат как се разходват средства-
та от събраните данъци, убедени са, че няма злоупотре-
би, то и доверието в институциите ще се възстанови. Не 
си мислете, че германският данъкоплатец е по-различен от 
българския. Съществената разлика е в резултатите, които 
те виждат. И още нещо, живеейки в България, ние някак 
не забелязваме промяната. Иска ни се нещата да стават 
още по-бързо и като с магическа пръчица. Но за нашите 
географски ширини и при нашия манталитет страната се 
развива относително добре.

- Кой е ключът към по-бързия позитивен резултат?
- Сивата икономика да се сведе до минимум, да има 

пълна прозрачност в отношенията между бизнеса, гражда-
ните и институциите. Обществените поръчки и концесион-
ните отношения да бъдат изсветлени. При добро партни-
ране с администрацията позитивните резултати няма да 
закъснеят. С общи усилия България ще стане добро място 
за живеене. Бизнесът има предимството да учи по-бързо от 
администрацията, той е по-гъвкав, но постепенно и адми-
нистрацията започва да подобрява качеството на услугите, 
които предлага.

- Бизнесът се учи по-бързо, тъй като играе по „тояга-
та“ на конкуренцията в световен мащаб…

- Така е. Икономиката ни вече не е затворена и, искаме 
или не искаме, трябва да се равняваме по най-добрите в 
света.

- Какво е посланието ви към бизнеса в България?
- Рано или късно правенето на бизнес на светло дава 

своите позитивни резултати. Колкото и трудно да е, търпе-
нието и последователността са най-добрият пътеводител 
в тази посока.   

À
Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ 
å àäìèíèñòðàòèâåí äè-
ðåêòîð íà “Ñòîìàíà Èí-
äúñòðè” îò 2016 ã. Ïðåäè 
òîâà 15 ã. å ðàáîòèë â 
“Îéëòàíêèíã Áúëãàðèÿ” ÀÄ, 
êúäåòî å áèë èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð è ãëàâåí ìåíè-
äæúð “Áèçíåñ ðàçâèòèå è 
ïðîåêòè”, êàêòî è ìåíè-
äæúð “Áèçíåñ ðàçâèòèå” 
çà Áàëêàíèòå è ×åðíîìîð-
ñêèÿ ðåãèîí. Ïðåäè òîâà 
îêîëî ãîäèíà å îïåðàòè-
âåí ìåíèäæúð íà “Þíè-
ëèâúð Áúëãàðèÿ, èìà îïèò 
êàòî ìåíèäæúð “Ëîãèñ-
òèêà” â “Åðèêñîí Òåëåêîì 
Áúëãàðèÿ” ÎÎÄ. Ðàáîòèë 
å â Áúëãàðî-àìåðèêàíñêèÿ 
èíâåñòèöèîíåí ôîíä. Çà-
âúðøèë å Òåõíè÷åñêèÿ óíè-
âåðñèòåò â Ñîôèÿ. Èìà 
ïðèäîáèòà êâàëèôèêàöèÿ 
îò Îêñôîðä Ïðèíñòúí â 
ïðîãðàìàòà “Îñíîâè íà 
òúðãîâèÿòà ñ íåôòåíè 
ïðîäóêòè - òåõíîëîãèÿ, ïà-
çàðè è èêîíîìèêà”, êàêòî 
è êâàëèôèêàöèÿ â ïðîãðà-
ìàòà çà îáó÷åíèå íà âè-
ñøè ìåíèäæúðè íà Change 
International, Ãåðìàíèÿ.
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основава толкова на капитали, колкото на зна-
ния, идеи, иновации, скоростно внедряване на 
проекти. Бързината е определяща и вече не голе-
мият изяжда малкия, е бързият поглъща бавния. 

Жизненият цикъл на продуктите се скъсява и непрекъсна-
то има нужда от иновации. Парите се насочват не толкова 
към разширяването на нови мощности, колкото към идеи, 
които ще донесат висока добавена стойност. Клиентите са 
много по-добре информирани, те търсят и сравняват офер-
ти, поставят своите изисквания и избират най-доброто. Ин-
веститорите са по-иновативни и са двигател на промяната. 
Живеем в т. нар. просветена конкуренция, където се със-
тезават не капитали и производствени мощности,  а идеи. 
Днес бизнес може да се стартира и бързо да се разшири с 
минимален капитал. Иновациите  са важният фактор.

Ðàçâèòèåòî

Първата индустриална революция използва водата и 
парната енергия, за да механизира производството. Вто-
рата индустриална революция използва електрическата 
енергия и създаде масовото производство, третата се ба-
зира на електрониката и информационните технологии, за 
да премине към автоматизация на процесите. Четвъртата 
индустриална  революция е уникална, тя развива дигита-
лизацията и се характеризира със сливане на технологи-
ите, което замъглява границите между физическата, диги-
талната и биологическата сфера, както я определя Клаус 
Шваб, основател и председател на Световния икономиче-

ски форум в Давос. Характерна днес е високата скорост, с 
която се развиват сегашните научни постижения, както и 
широката достъпност до технологиите, което досега няма 
исторически прецедент. От изобретяването на телефона до 
времето, когато половината от населението на САЩ разпо-
лагат с домашни телефони, минават 50 години. Преди 20 
години с мобифон разполагаха 3% от населението на пла-
нетата, а сега 62%. По онова време телефонът е само за 
„ало-ало“, а днес имаме смартфони, свързани в глобалната 
мрежа. Интернет е изобретен през 60-те години на XX век. 
През 2000 г. негови потребителите са 2,1 млрд. души (35%), 
а през 2016 г. достъп до него има почти половината от на-
селението на Земята. 

Íàêúäå

Промяната става начин на мислене, а не е последна 
възможност да се „спаси положението“. Насърчава се кре-
ативността и иновативността. Компаниите се стремят сами 
да създадат бъдещето, вместо да чакат то да ги застигне и 
да се нагодят към него. Управлението се децентрализира  
чрез реинженеринг, реинвестинг на организациите, проект-
ни екипи, аутсорсинг. Човешкият потенциал, интелектуал-
ните активи стават ключови за конкурентоспособността. 
Знанието се превръща в корпоративен актив. Битката за 
таланти се изостря и способните хора все повече диктуват 
условията по трудовия договор. Наемат се компетенции, а 
не дипломи. Фокусът в управлението на хора се премества 
от организацията към индивида. Чрез управление на пре-
живяванията се прави опит способните да остават в компа-

Ä-ð Òîì÷î Òîìîâ, ðúêîâîäèòåë íà 
Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð çà îöåíêà 
íà êîìïåòåíöèèòå êúì ÁÑÊ:

ИДЕИТЕ 
ÄÂÈÆÀÒ ÑÂÅÒÀ, 
À ÍÅ ÏÀÐÈÒÅ

ÊÎÌÏÀÍÈÈÒÅ ÑÅ 
ÑÒÐÅÌßÒ ÑÀÌÈ ÄÀ 
ÑÚÇÄÀÄÀÒ ÁÚÄÅÙÅÒÎ, 
ÂÌÅÑÒÎ ÄÀ ×ÀÊÀÒ ÒÎ 
ÄÀ ÃÈ ÇÀÑÒÈÃÍÅ 
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нията – това е ролята на Employee Experience Management, 
чиято цел е управление на преживяванията. Обръща се 
внимание на ключови точки в работната среда, с което хо-
рата да бъдат задържани. Възнаграждението е важно, но 
мотивиращ фактор за оставане в една компания е удовлет-
вореността от работата. Младите хора търсят разнообра-
зие, емоции и забавление на работното място. На мода 
излиза Design Thinking – начин на мислене, който улеснява 
правенето на иновации. 

Ïúòÿò íà èíòåëåêòà

Глобализацията влияе на мобилността на работната 
сила. От страни като нашата се изсмуква интелект и спо-
собните млади хора заминават навън. Същевременно тех-
нологичната промяна  и автоматизацията водят до риск от 
закриване на работни места  (над 50% до 2050 г. - според 
The Global Risks Report, СИФ Давос). Работната сила ще 
се диференцира и разделя все повече на нискоквалифи-
цирани умения с ниско заплащане и на висококвалифици-
рани умения с високо заплащане, което на свой ред ще 
доведе до повишаване на социалното напрежение. Ра-
ботодателите ще имат нужда от още служители с висше 

образование, но те ще липсват на пазара на труда през 
2020 г. Същевременно ще има свръхголям брой служители 
с ниска и средна квалификация. Тази тенденция означава 
висока безработица, натиск към по-ниското заплащане и  
същевременно  „глад“ за квалифицирани кадри със STEM 
умения - математика, физика, химия, биология. За жалост 
в България наблюдаваме занижен интерес към точно тези 
дисциплини, тъй като те са по-трудни за изучаване, а има 
и митове в представите за кариерно ориентиране. В Бъл-
гария те все не са силно търсени, тъй като повечето от 
компаниите залагат на традиционните производства, на 
старите методи на работа и на добре познатите отноше-
ния. Но светът е отворен и динамичен, а този род фирми 
стават все по-неконкурентни. Освен това немалка част от 
нашата икономика е клиентелистка - тя е ориентирана към 
обществените поръчки: няма обществени поръчки – няма 
фирма, или има обществена поръчка, появява се компа-
ния. 

Промяната е факт вече въпреки нас. Размива се грани-
цата между новото, което ние създаваме, и иновациите, 
които ни карат да ги следваме.   

- Ðàçøèðÿâà ñå ãúâêàâàòà çàåòîñò - ïëàâàùî ðàáîòíî âðåìå, ðàáîòàòà îò äèñòàíöèÿ, íàìàëåíî 
ðàáîòíî âðåìå, ñóìàðíî ðàáîòíî âðåìå, ñðî÷íî è ïî÷àñîâî íàåìàíå, ãðóïîâî íàåìàíå, 
ðàáîòàòà íà àêîðä, ðàáîòàòà íà 2-3 ìåñòà.

- Çàäúëáî÷àâà ñå ðàçðèâúò ìåæäó ïîêîëåíèÿòà - îòíîøåíèåòî êúì íîâèòå òåõíîëîãèè ùå äîìè-
íèðà, ìëàäèòå ùå íàëàãàò ñâîèòå öåííîñòè.

- Íàñåëåíèåòî çàñòàðÿâà â ãëîáàëåí ìàùàá. Ñòðàíèòå ùå òðÿáâà äà ñå áîðÿò ñ ïðîáëåìà íà 
íàðàñòâàùèòå äúðæàâíè ðàçõîäè çà ãðèæà çà âúçðàñòíèòå, äîêàòî ðàáîòîñïîñîáíîòî íàñå-
ëåíèå ñå ñâèâà.

- Áèçíåñúò ùå ïðîìåíÿ ìîäåëèòå ñè - òîé òðÿáâà äà ñúçäàâà óñëîâèÿ çà ïðèâëè÷àíåòî íà ìëàäè 
õîðà, íî è çà çàäúðæàíåòî íà ñïîñîáíèòå ñïåöèàëèñòè, êîèòî íàáëèæàâàò âúçðàñòòà çà ïåí-
ñèîíèðàíå.

ТРЕНД



32
ЛИ

ДЕ
РИ

ТЕ

À

Àíäðåé Ãåîðãèåâ: 

Àíäðåé Ãåîðãèåâ å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Ôèíàíñîâà êúùà 
“Ëîãîñ - ÒÌ” ÀÄ. 
Ïî îáðàçîâàíèå å ìàãèñòúð ïî ôèíàíñè è  ïî ìåæäóíàðîäíè îò-
íîøåíèÿ ïðè Þðèäè÷åñêèÿ ôàêóëòåò â Ñîôèéñêè óíèâåðñèòåò 
“Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè”. Ïðåç ïîñëåäíèòå 25 ãîäèíè å çàåìàë  
ðàçëè÷íè ðúêîâîäíè ïîçèöèè â êîìïàíèè, ïîêðèâàùè öåëèÿ ñïåê-
òúð íà ôèíàíñîâèòå óñëóãè.

ДОВЕРИЕТО Е БЛАГО 
È ÐÅÑÓÐÑ ÇÀ ÂÑÅÊÈ ÁÈÇÍÅÑ
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Стремежът към върха... е стремеж към компе-
тенции и конкурентоспособност, когато говорим 
за работа. В личен план всеки си има своите 
стремежи, своите върхове и мечти и всяко обоб-
щение е  ненужно и грешно.

Най-важното умение на добрия бизнес лидер… е да 
създава условия хората в компанията да разкриват най-до-
брите си качества и така да допринасят както за нейното, 
така и за собственото си развитие.

Качествата, които ценя… са честност и отговорност за 
решенията. Смелост да се учиш от всеки успех или неус-
пех.

Най-доброто решение за парите е… Имам редица до-
бри и работещи решения. За съжаление най-доброто все 
още не съм го открил, защото само достатъчно дълъг пери-
од от време може да покаже кое е то.

Доверието е…  благо и ресурс за всеки бизнес. То обаче 
е дефицитно в България.

Най-неприятното явление в бизнеса е... нечестната 
игра извън приетите правила.

За да има бизнесът ви водеща позиция… той трябва 
да има икономически, а не силови предимства пред конку-
рентите и, разбира се, добра и съзидателна среда за биз-
нес.

Когато търсите добра възможност за инвестиции… 
търсете силно подценения актив или продукта, за който ще 
има достатъчно големи групи потребители.

В моменти на изпитания и трудности... се фокусирам 

върху въпросите, които ми се струват действително важни 
за мен и за хората около мен.

„Черният лебед“, който съзирам… Виждам много ри-
скове, това ми е работата. За съжаление обаче „черният 
лебед“ затова е черен, тъй като той не се предвижда.

За мен парите са… инструмент, който се опитвам да 
владея добре.

Инвестирам в .... акции, облигации и финансови инстру-
менти, които разбирам, и на пазари, които оценявам като 
перспективни. Инвестирам също в емоции и спомени.

Рискувам, когато… не се опирам на интуицията си.

Въпросът, на който търся отговор, е… много са, но в 
по-общ план дали е вярна посоката и целта.

Моята сила е в… това, че познавам добре своите огра-
ничения. 

Оставам верен на принципа... „Това, което е разумно 
на една цена, става глупаво на друга“. 

За мен най-добрата почивка е… семейството, спортът  
или хубавата книга.

Препоръчвам... да посетите Грозни, столицата на Че-
чня. Миналото лято бях там по работа. Впечатли ме чис-
тотата в града и спокойствието, несравнимо с Париж или 
Брюксел например. Очарован съм от вкусната и прясна 
храна, доброжелателните и гостоприемни хора (за разли-
ка от предубеждението, че в този район са кръвожадни 
войници и терористи). Открих значителни възможности за 
бизнес.   

ÊÎÃÀÒÎ ÒÚÐÑÈÒÅ ÄÎÁÐÀ ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒ ÇÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, 
ÎÒÊÐÈÉÒÅ ÑÈËÍÎ ÏÎÄÖÅÍÅÍÈß ÀÊÒÈÂ ÈËÈ ÏÐÎÄÓÊÒÀ, 
ÇÀ ÊÎÉÒÎ ÙÅ ÈÌÀ ÄÎÑÒÀÒÚ×ÍÎ ÃÎËÅÌÈ ÃÐÓÏÈ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ

ÏÐÈÄÚÐÆÀÌ ÑÅ ÊÚÌ 
ÏÐÈÍÖÈÏÀ, ×Å ÒÎÂÀ, 
ÊÎÅÒÎ Å ÐÀÇÓÌÍÎ ÍÀ 
ÅÄÍÀ ÖÅÍÀ, ÑÒÀÂÀ 
ÃËÓÏÀÂÎ ÍÀ ÄÐÓÃÀ

ÔÈÐÌÅÍ ÏÐÎÔÈË
Ôèíàíñîâà êúùà “Ëîãîñ - ÒÌ” ÀÄ å ëèöåíçèðàíà ïðåç 
1993 ã. îò ÁÍÁ ïî äåéñòâàùèòå òîãàâà Çàêîí çà áàíêèòå 
è Âàëóòåí çàêîí. Â ìîìåíòà òîâà å âîäåùà íåáàíêîâà 
ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ â ñòðàíàòà. Ôèíàíñîâà êúùà 
“Ëîãîñ - ÒÌ” å ñïåöèàëèçèðàíà â èïîòå÷íî êðåäèòè-
ðàíå è äÿëîâè èíâåñòèöèè â ñòàðòèðàùè êîìïàíèè. 
Ëèäåð â åëåêòðîííèòå ðàçïëàùàíèÿ.
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Алкомет“ инвестира 69 млн. лв. в разширява-
не на бизнеса си в България и това показва, че 
прилагаме успешно политиката си на устойчиво 
развитие и добавяне на корпоративна и социална 
стойност тук, в България. Интересите и проспе-

ритета на компанията и на региона са взаимносвързани.

Финансовите директори обикновено не са в светли-
ната на прожекторите, защото  такава ни е работата – ако 
е добре и систематично свършена, остава в сянка. 

Добър финансов мениджмънт може да се прави 
само когато има прецизен контрол на процесите, рискове-
те и възможностите се анализират постоянно и се осигури 
ключовата информация за вземане на обосновани реше-
ния.

Фактори, които може да „вържат“ ръцете на финан-
совия директор: В известен смисъл ръцете на финансо-
вия директор винаги са „вързани“ - ресурсите винаги са 
ограничени спрямо целите за постигане, но така и трябва 
да е. Всяка компания планира внимателно алокацията на 
финансовите си ресурси по приоритети. Несъмнено най-
важните фактори за ефективна финансова политика са 
подкрепата на висшето ръководство и ясните приоритети.

Експортната ни ориентираност налага да мислим гло-
бално и в перспектива.

Опитът ми на финансов мениджър ме научи да не за-
бравям „цялостната картина“, докато решаваме ежеднев-
ните казуси.

Правилата, които като финансист спазвам, са корект-
ност и прецизност.

Един от най-важните уроци, които през годините по-
лучих, е, че успешният резултат предопределя и осмисля 

усилията за постигането му.

Ролята на финансовия мениджър, когато се стъпва 
на нови пазари, е решаваща за определяне на правилната 
стратегия и подход за навлизане.

Инвестиции се правят, когато има стабилност, предви-
димост и сигурност. 

Бизнесът ще расте, ако мениджмънтът и служителите 
непрекъснато търсят начини за добавяне на стойност.

Подводните камъни, за които финансовият мениджър 
трябва да внимава, са: флуктуациите на фондовите и сто-
ковите борси, които значително влияят върху разходите на 
спот и в перспектива, обращаемостта на вземанията, проме-
нящата се политическа, икономическа и нормативна среда.

Измерител за доброто финансово управление е до-
брото финансово здраве.

Най-голямата трудност, която преодолях - всъщност 
всяка трудност, когато я преодолееш, вече не изглежда като 
такова голямо изпитание. Като финансист погледът и ми-
слите ми винаги са в бъдещето, не се връщам често назад.

Насочих се към работа във финансовия сектор, тъй 
като финансите имат съществена роля при вземането на 
решения и когато се реализират проекти за нови инвести-
ции, допринасящи за създаването на нови работни места и 
стойност за обществото.

Сега е подходящо време да повишим ефективността в 
компанията и същевременно да търсим нови възможности.

Моят професионален съвет е да се наслаждавате на 
това, което правите. Когато сте мотивирани и вдъхновени в 
работата си, със сигурност ще постигнете успех.   

УСПЕШНИЯТ РЕЗУЛТАТ 
ÎÏÐÀÂÄÀÂÀ ÓÑÈËÈßÒÀ 
ÇÀ ÏÎÑÒÈÃÀÍÅÒÎ ÌÓ
àâòîð: ßíà Êîëåâà

ÊÎÃÀÒÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈßÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÑÈ ÂÚÐØÈ ÄÎÁÐÅ 
ÐÀÁÎÒÀÒÀ, ÒÎÉ ÍÅ Å Â ÑÂÅÒËÈÍÀÒÀ ÍÀ ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÈÒÅ

Ñåìèõ Áàòóðàé: 
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Ñåìèõ Áàòóðàé å ÷ëåí íà ÓÑ è ôèíàíñîâ äèðåêòîð â Àëêîìåò ÀÄ. Ðàáîòè â êîìïà-
íèÿòà îò 2000 ã. Çàâúðøèë å ñïåöèàëíîñò “Ïóáëè÷íà àäìèíèñòðàöèÿ” â óíèâåðñè-
òåò â Àíêàðà. Ñëåä äèïëîìèðàíåòî ñè ñòàâà ñ÷åòîâîäèòåë â Ìèíèñòåðñòâî íà 
áëàãîóñòðîéñòâîòî â Èñòàíáóë, êúäåòî å äî 1980 ã. Ïðîäúëæàâà êàðèåðàòà ñè íà 
ñ÷åòîâîäèòåë â Åíêà Õîëäèíã â Ñèìèòàø ×åëèê Èìàëàò ÀÄ, à ïðåç 1986 ã. ñòàâà 
çàì.-äèðåêòîð “Ñ÷åòîâîäñòâî è ïëàíèðàíå íà áþäæåòà”. Ïðåç 1987 ã. å èçáðàí çà 
äèðåêòîð “Ñ÷åòîâîäñòâî” â ÍÀÑÀÑ Àëóìèíèóì  Ñàíàéè âå Òèäæåðåò ÀÄ, ïî-êúñíî 
ïîåìà äëúæíîñòòà äèðåêòîð  «Ôèíàíñè» è ÷ëåíóâà â  óïðàâèòåëíèòå ñúâåòè íà 
ñâúðçàíèòå ñ àêöèîíåðíîòî äðóæåñòâî ïðåäïðèÿòèÿ, êîåòî ïðîäúëæàâà äî 1999 ã.
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àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

ÑÒÎËÈ×ÍÀÒÀ 
ÎÁÙÈÍÑÊÀ 
ÀÃÅÍÖÈß ÇÀ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ È 
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß 
ÄÀÂÀ ÏÎÄÊÐÅÏÀ 
ÇÀ ÍÀØ È 
×ÓÆÄÅÑÒÐÀÍÅÍ 
ÁÈÇÍÅÑ

К ак да привлечем инвестито-
ри – това е въпрос, на който 
продължаваме да търсим от-
говор. Някои от европейските 
столици например имат свои 

общински агенции за насърчаване на 
инвестициите. София също не изоста-
ва. Доскоро Столичната община под-
държаше агенция за приватизация, 
но преди около година беше преобра-
зувана, доби и нова функционалност 
и се превърна в Столична общинска 
агенция за инвестиции и приватиза-
ция (СОАПИ). Тя работи усилено и 
амбициите на екипа далеч не се огра-
ничават само до привличането на чуж-
дестранни инвеститори в София. Не 
е лесно да убедиш някого да избере 
страната ти като място, където тепър-
ва да развива бизнес. Но пък е голямо 
удовлетворението на хората, съдейст-
вали за това. 

Ìèñèÿ
Новият екип на СОАПИ не чака ин-

веститорите да го намерят, а самият той 
е активен в предлагането на подходящи 
възможности. Готов е да съдейства при 
решаването на всеки проблем, с който 
бизнесът се обърне към агенцията.

„Мисията на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции 
е да привлича и насърчава бизнеса да 
се позиционира добре и да се развива 
успешно. Агенцията оказва подкрепа на 
българския и на чуждестранния бизнес, 
тя съдейства както на стартъпи, така и 
на малки и средни предприятия, но и на 
големи корпорации. Ролята на тази ин-
ституция е да бъде мост между местната 
власт и бизнеса, да помага на българ-
ските компании да намират чуждестран-
ни партньори и клиенти, тъй като огра-
ниченията на малкия вътрешен пазар 

ПЪТЯТ КЪМ ПЪТЯТ КЪМ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ ÍÀ ÇÍÀÍÈÅÒÎ
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може да се компенсират с успешен 
износ на глобалните пазари“, обяс-
нява Владимир Данаилов, главен 
изпълнителен директор на СОАПИ. 
Чуждестранните инвеститори не ид-
ват тук заради голям пазар, а заради 
конкурентните предимства, които по-
лучават, както и заради възможност-
ите оттук лесно да излязат на големи 
пазари.

Ôîêóñ

Българските фирми са в основ-
ния фокус за агенцията, тъй като те 
са най-силно ангажирани с разви-
тието на българската икономика и с 
подобряването на бизнес средата, 
те са мотивирани да реинвестират в 
София и страната, те най-силно ми-
леят за човешкия капитал тук, казва 
Данаилов. Но агенцията помага и на 
чуждестранните компании да се ус-
тановят тук, тъй като голяма част от 
технологиите и ноу-хауто идва чрез 
тях. По негови наблюдения при стъп-
ването си тук чуждестранният бизнес 
привлича кадри от наличните конку-
ренти и така се създава определена 
турбулентност, но пък движи пазара 
на труда. 

Стремежът на СОАПИ е за препо-
зициониране на нашата икономика 
от дестинация, която привличаше с 
ниската цена на труда, към място, къ-
дето може да се развиват дейности с 
висока добавена стойност. Това ще е 
и начин да задържим в страната по-
голямата част от талантите. София е 
предпочитано място за инвестиции от 
54% от бизнеса, който се установява в 
България. Тук е концентрирана работ-
ната сила, тук е и най-квалифицира-
ното население. София се доказа като 
отлично място за високоефективни 
производства, които търсят не само 
ръце, но и умове. Затова и стандартът 
в столицата бързо расте, градът ди-
намично се развива и така България 
тръгва на две скорости. Регионите 
също трябва да разкрият своите пре-
димства и да се научат да привличат 
бизнеса и работната ръка. Посоката 
според Владимир Данаилов за цялата 
българска икономика е от производ-
ства с ниска стойност към високи тех-
нологии и развойна дейност.

Íàêúäå

Виждането на СОАПИ е, че раз-
полагаме с потенциал да изградим 

икономика на знанието и иновации-
те. Някои от предпоставките за това 
са налице, а други – с бързи темпове 
трябва да създадем. Имаме добра 
бизнес среда и това е наше предим-
ство. Разполагаме с млади, амбици-
озни и добре образовани хора, моти-
вирани да работят. И ако съумеем да 
създадем своеобразен хъб за талан-
ти, то и бизнесът ще е силно привле-
чен да работи точно тук. „Образова-
нието не е предизвикателство само 
на България, а и на целия свят. Про-
мяната се ускори, процесите вървят 
твърде бързо и за да е конкурентен, 
бизнесът трябва да е в крак с тази 
динамика и постоянно да прави ино-
вации. Образованието е регулирана 
сфера и разминаването в темпото на 
бизнеса създава „пропаст“ между тях. 
Затова бизнесът и образованието 
трябва да свикнат да са в постоянен 
диалог. И вече има добри примери за 
тяхното взаимодействие, сред които 
са софтуерните академии“, твърди 
Владимир Данаилов.

Активността на СОАПИ показва едно 
– всичко е в ръцете на хората и ние 
сами управляваме бъдещето си.   

Главният изпълнителен директор на СОАПИ 
Владимир Данаилов и изпълнителният 
директор д-р Вергиния Стоянова (вдясно) с 
част от екипа на агенцията

ÑÎÀÏÈ èìà àìáèöèè äà ñå ïðåâúðíå â íàèñòèíà 
åôåêòèâåí äâèãàòåë çà èíâåñòèöèè è èêîíîìè÷åñêè 
ðàñòåæ. Åêèïúò å ãîòîâ äà ïîìàãà íà áèçíåñà â ðå-
øàâàíåòî íà ðàçëè÷íè êàçóñè, êîèòî ãî ñïúâàò. “Íèå 
ïîñòîÿííî ñå ó÷èì è íå ñè ñëàãàìå îãðàíè÷åíèÿ”, óâå-
ðÿâà Âëàäèìèð Äàíàèëîâ, ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåê-
òîð íà àãåíöèÿòà. Ñðåä âúçìîæíîñòèòå çà èíâåñòè-
ðàíå, êîèòî ÑÎÀÏÈ ïðåäëàãà, ñà äâå ìèíåðàëíè áàíè 
â Ãîðíà áàíÿ è Îâ÷à êóïåë - òå ñà ñòàðè, íî ñà ñ èí-
òåðåñíà àðõèòåêòóðà. Ïîäõîäÿùè ñà çà ÑÏÀ öåíòðî-
âå è áàëíåîëîãèÿ. Èìà è îùå åäèí òåðåí ñ ìèíåðàëåí 
èçâîð, êîéòî å â ñ. ×åïèíöè, íåäàëå÷ îò Ñîôèÿ, è èìà 
âñè÷êè äàäåíîñòè çà öåëîãîäèøåí ÑÏÀ êîìïëåêñ. Îá-
ùèíàòà ïðåäîñòàâÿ ïëîùè â Çàïàäåí  è â Ñåâåðåí 
ïàðê, íà êîèòî èíâåñòèòîðè äà ðàçãúðíàò ñïîðòíè 
îáåêòè. ÑÎÀÏÈ òúðñè è èíâåñòèòîð çà èçãðàæäàíå-
òî íà “Ñëèâíèöà ïëàçà” â ñòîëèöàòà, ìàêàð òîâà äà 
íå å îáùèíñêè òåðåí. Â ïðîãðàìàòà çà ïðèâàòèçàöèÿ 
íà Ñòîëè÷íàòà îáùèíà çà 2017-à ñà 189 îáåêòà, êàòî 
êúì ïîâå÷åòî îò òÿõ èìà è çåìÿ. Ñëåä óñïåõà íà èíè-
öèàòèâàòà “Îñëî ñðåùà Ñîôèÿ”, êîÿòî äàâà âúçìîæ-
íîñò áèçíåñúò îò äâåòå ñòîëèöè äà ñå çàïîçíàå ÷ðåç 
îáìåí íà âèçèòè, ñå òúðñè ñëåäâàùàòà äåñòèíàöèÿ, 
ñ êîÿòî äà ñå ðàçâèå àíàëîãè÷íî âçàèìîäåéñòâèå.

Âúçìîæíîñòè çà 
íîâ áèçíåñ â Ñîôèÿ
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àâòîð: Áèñåð Ìàíîëîâ

Парите обичат тишината, а най-много – пълната 
тишина. Политическите турбуленции в Турция, 
влошаването на отношенията й с Европа, пред-
стоящият референдум през април повлияха 
негативно на икономическата ситуация. Турция 

стана третата страна след Русия и Бразилия с влошени 
икономически показатели от групата на нововъзниква-
щите пазари, която е пред прага на рецесията. 

За третото тримесечие на 2016 г. брутният продукт на 
страната е отбелязал свиване с 2.7%. Трябва да отбе-
лежим, че статистическият институт на Турция от 2016 
г. промени методологията си и започна да работи по 
европейски стандарти. Това наложи корекция на иконо-
мическите данни на страната за цялата 2016 г. На база 
на тези промени бяха коригирани и данните за брутния 
продукт за първото тримесечие от ръст в размер на 1.1% 
до свиване с 0.4%.

През 2017 г. изглежда, че тази негативна тенденция 
за турската икономика ще се запази. Тя се характеризи-
ра със силно безпокойство в банковия сектор, ръст на 
безработицата, свиване на чуждестранните инвестиции 
и турбуленции в частния сектор. За изминалата 2016 г. 
турската лира се обезцени с нови 20%. Казвам „нови“ 
поради факта, че за 2015 г. обезценката бе в размер на 
25%. Най-значителна тя беше през месец септември 
2016 г., когато кредитният рейтинг на страната бе нама-
лен  на „неинвестиционен“. За местните компании, които 
имат огромни задължения в чуждестранна валута, това 
определено е лоша новина. Според информация на 
Турската централна банка компаниите от индустрията, 
строителството и обслужващия сектор са реализирали 
към края на септември 2016 г дефицит в размер на 213 
млрд. долара. Това е ръст в размер на 228% в сравне-
ние със септември 2009 г., когато дефицитът е бил само 
65 млрд. долара. Може да се каже, че компаниите със 
задължения в чуждестранна валута практически са из-
паднали в паника. Според тях всеки куруш (цент) нара-
стване на цената на долара спрямо турската лира до-
бавя по 2 млрд. турски лири увеличаване на дълга им. 
Това ги принуждава да купуват долари във всеки един 
възможен момент, което допълнително нажежава ситуа-
цията на валутния пазар.

В доклада за финансова стабилност, който Турската 
централна банка публикува всяка година, по отношение 
на публично-частните проекти се отбелязва следното: „В 

производствения сектор, който реализира повече от 90% 
от експорта на страната, има значително задлъжнява-
не в чуждестранна валута, и по-специално в публично-
частните партньорства. Концентрацията на инвестиции-
те в енергийния сектор, транспорта, здравеопазването 
се запазва, но се забелязва рязко увеличаване на ва-
лутните транзакции. Въпреки че публично-частните про-
екти имат застрахователна валутна клауза, за фирмите 
с дългове в чуждестранна валута  нещата изглеждат 
трудни“.  Според официалната статистика размерът на 
кредитите в чуждестранна валута по тези проекти е над 
46 млрд. долара.

В резултат на икономическите трудности безработи-
цата в страната се повиши до 12.7%, при ниво от 9.4% 
преди една година. Ако изключим селскостопанската 
заетост, нещата са още по-негативни. Без сезонната за-
етост безработицата скача на 14.2%. В интерес на исти-
ната, трябва да се каже, че проблемът с безработицата 
е перманентен. Най-ниското ниво е било през юни 2012 
г. с ниво на безработицата в размер на 7.3%.

На 16 март Турската централна банка  не промени 
основната лихва от 9.25%, на която финансира търгов-
ските банки. Въпрос на малко време е обаче да станем 
свидетели на повишаване на основната лихва с мини-
мум 0.5%, както поради пълзящата инфлация, така и 
като мярка срещу продължаващата обезценка на нацио-
налната валута. Интересен е фактът, че през периода 
1990 – 2017 г. средната лихва в Турция е в размер на 
59.45%. Най-висока е била основната лихва през 1994 
г. в размер на 500%, а най-ниска през май 2013 г. - в 
размер на 4.5%. 

Инфлацията е изключително остър проблем за тур-
ската икономика, като най-вече това се чувства от край-
ните потребители. За месец февруари 2017 г. инфла-
цията на потребителската кошница е била в размер на 
10.13%, което е най-високата инфлация от април 2012 г. 
В периода 1965 до 2017 г. средногодишната инфлация в 
Турция е в размер на 35.76%. Най-високото й ниво е през 
1980 г., когато достига 138,71%. Между другото, турската 
икономика има изключително авангарден опит да рабо-
ти в условия на висока инфлация. Може да се каже, че 
в дългосрочен план това стимулира изключително много 
производителите, но депресира крайното потребление.

Към 2016 г. частният дълг към размера на брутния 
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продукт е 192%. От 2010 г. може да се каже, че 
турските компании са задлъжнели почти двойно.

Очакванията са, че през 2017 г. турската ико-
номика ще реализира ръст между 1-1,5%, което 
е твърде малко. Ако се вземат предвид и нивата 
на инфлацията, картината ще придобие още по-
тъмни краски.

България има изключително голям интерес 

ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß Å ÍÀÉ-ÄÎÁÐÅ 
ÍÀÏÐÅÆÅÍÈÅÒÎ ÌÅÆÄÓ ÄÂÅÒÅ ÑÒÐÀÍÈ 
ÁÚÐÇÎ ÄÀ ÍÀÌÅÐÈ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎ 
ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ, ÒÚÉ ÊÀÒÎ ÞÆÍÀÒÀ ÍÈ 
ÑÚÑÅÄÊÀ Å ÅÄÈÍ ÎÒ ÏÅÒÒÅ ÍÈ 
ÍÀÉ-ÃÎËÅÌÈ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ 

ситуацията с турската икономика да е наред, тъй 
като южната ни съседка е един от петте най-го-
леми търговски партньори на страната ни. Убе-
ден съм, че настоящото напрежение между две-
те страни ще намери политическо разрешение.  
Тонът в никакъв случай не трябва да се изостря. 
Никой няма интерес от това. Нали знаете българ-
ската поговорка за мечката и двора на съседа. Да 
се надяваме, че ситуацията ще се нормализира 
много скоро.   
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íåí åòàï â êàðèåðàòà ñè ïîñëàíèê Äîéêîâ å çàåìàë ïîçèöèÿòà íà äèðåêòîð çà Áëèçêèÿ èçòîê 
è Àôðèêà â Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúíøíèòå ðàáîòè íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ (2004-2008).
Ïîñëàíèê Äîéêîâ å íîñèòåë íà Îðäåíà íà Òóíèçèéñêàòà ðåïóáëèêà (2012 ã.), êàêòî è íà Çëàòåí 
ïî÷åòåí çíàê íà ìèíèñòúðà íà âúíøíèòå ðàáîòè çà äúëãîãîäèøíà áåçóêîðíà ñëóæáà â ñèñ-
òåìàòà íà ÌÂíÐ (2014 ã.)
Ïðèòåæàâà ìàãèñòúðñêà ñòåïåí ïî ìåæäóíàðîäíè îòíîøåíèÿ ñ âëàäååíå íà ÷óæä åçèê (àðàá-
ñêè) îò Ìîñêîâñêèÿ äúðæàâåí èíñòèòóò çà ìåæäóíàðîäíè îòíîøåíèÿ, Ðóñêà ôåäåðàöèÿ 
(1985-1991), è ìàãèñòúðñêà ñòåïåí ïî áèçíåñ àäìèíèñòðàöèÿ (ÌÂÀ) îò  UnitedBusinessInstitutes, 
Áðþêñåë, Áåëãèÿ (2000-2002).
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Г-н Дойков, как се развиват отношенията между 
България и Индия и кое е това, което свързва 
нашите две страни? 

- Контактите между България и Индия имат 
дълга история. През 2014 г. отбелязахме 60-ата 

годишнина от установяването на дипломатически отноше-
ния. През целия този период сме се радвали на ползотвор-
но сътрудничество в редица сфери от взаимен интерес. 
Колкото и отдалечени да са двете страни една от друга, 
колкото и различни да са двата народа, има и неща, кои-
то са присъщи и за нас, и за тях. И ние, и те можем да 
се похвалим с високи постижения в сферите на висшето 
образование, информационните технологии и др. Индия е 
една от интересните за българските туристи дестинации, а 
посолството ни в Делхи полага системни усилия за изграж-
дане на положителния образ на нашата страна сред по-ши-
роки кръгове от многобройното и разнообразно индийското 
общество. Днес Индия преминава през дълбоки промени. 
Новото индийско правителство си е поставило амбициозни 
цели. Конкуренцията между отделните страни за запазване 
и разширяване на позициите им в Индия става все по-сил-
на. Нашата задача сега е да реагираме адекватно в тази 
бързо променяща се и нова среда и да се утвърдим като 
интересни и привлекателни в списъците с приоритетите на 
индийските ни партньори.

- Получихте Златен медал за насърчаване на отно-
шенията между двете страни – кое е онова, с което се 
гордеете, че успяхте да постигнете?

- Много са нещата, които предизвикват удовлетворение. 

Във всяка една сфера могат да бъдат посочени конкретни 
постижения. Мога да бъда доволен, че през 2-те години, в 
които съм на този пост, бяха подписани осем двустранни 
споразумения, включително това, което е предпоставка за 
откриването на пряка въздушна линия между Индия и Бъл-
гария. Доволен съм от това, че бяха реализирани визити 
на ниво председател на Конституционен съд, министър и 
заместник-министър. Специално искам да отбележа, че за 
първи път в историята през 2016 г. България бе посетена от 
министър-председател на Бангладеш, като отношенията ни 
със съседните на Индия страни са отделна и немаловажна 
тема. Доволен съм от това, че български компании успяха 
да се включат в някои от икономическите програми на ин-
дийското правителство, за което имат и официална серти-
фикация. Насърчен съм от постигнатото по отношение на 
контактите между представители на двете страни, и особе-
но между младите хора. Удовлетворен съм, че направеното 
през годините преди това бе съхранено и засилено. Радва 
ме и това, че посолството ни въведе редица нови форми 
на сътрудничество с Индия като стажантските програми, 
например, както и че бяхме една от първите дипломати-
чески мисии, които преминаха към съвременни форми на 
публична дипломация, включително активното използване 
на социални медии. 

Не на последно място бих искал да привлека внимани-
ето към един безспорен успех на българската дипломация. 
За първи път, откакто сериозна международна тема е кон-
фликтът в Афганистан, България взе участие в многостран-
ната инициатива „Сърцето на Азия/Истанбулския процес“. 

Â ÈÍÄÈß ÂÅ×Å ÈÌÀ 
ÓÑÏÅØÍÈ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 
ИНВЕСТИЦИИ

ÍÀÉ-ÃÎËÅÌÈßÒ ×ÀÑÒÅÍ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ Â ÑÒÐÀÍÀÒÀ 
- AMITY UNIVERSITY, ÏËÀÍÈÐÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ È ÑÚÇÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 
ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ È ÂÈÑÎÊÈ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈß

Í.Ïð. Ïåòêî Äîéêîâ, èçâúíðåäåí è ïúëíîìîùåí 
ïîñëàíèê íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â Ðåïóáëèêà Èíäèÿ:
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По време на нейната 6-а Министерска среща, която се 
проведе в началото на декември м.г. в Амритсар, Индия, 
страната ни беше поканена да се присъедини в качеството 
на наблюдател. Впоследствие, по време на самия форум, 
статутът ни бе изравнен с този на другите три страни гос-
ти – Австрия, Латвия и Узбекистан. Имах голямата чест да 
представям България на този форум, а оценката ми е, че 
България вече има своето ново място в индийската външна 
политика. 

- Вие сериозно работите по отношение на проекти 
в сферата на образованието – разкажете ни повече за 
програмите и идеите.

- Науката, образованието и културата винаги са имали 
сериозно място в българо-индийското партньорство. През 
септември 2015 г. между двете правителства бе подписа-
на тригодишна Програма за сътрудничество в областта на 
науката, образованието и културата. Също през 2015 г. бе 
подписана и тригодишна междуправителствена Програма 
за сътрудничество в областта на науката и технологиите. 
Двата документа днес са факт благодарение на активните 
действия на посолството. Със съдействието на посолство-
то бе подписано споразумение за сътрудничество между 
СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета „Джавахарлал 
Неру“ по линия на програмата Еразъм плюс, а през 2016 
г. споразумение за сътрудничество бе подписано и между 
Европейското висше училище по икономика и менидж-
мънт – Пловдив и Института по мениджмънт „Лал Бахадур 
Шастри“ в Делхи. 

Българските университети заемат достойно място на 
картата на индийските предпочитани дестинации за висше 
образование и това е повод за гордост. Изключително до-
волен съм, че за последните две години и половина аз и 
екипът ми успяхме да затвърдим този интерес, както и да 
маркираме нови полета за сътрудничество. Такова напри-
мер е желанието на най-големия частен университет в Ин-
дия – Amity University, да започне обучение на български 
език и да създаде Български център за обучение и високи 
постижения. 

Работата в сферата на образованието има и друго из-
мерение – контактите с младите хора. По моя инициатива 
в посолството бяха организирани програми за обмен на 
знания за индийски студенти от Делхийския университет, 
изучаващи български език. В посолството вече на три пъти 
бяха организирани и едномесечни стажове за студенти по 
индология от СУ „Св. Климент Охридски“. 

- По отношение на търговските отношения между 
двете страни – напоследък стокообменът се увели-
чава, но все още не успява да достигне нивата, които 
отговарят на потенциала на двете страни – каква е при-

чината?
- Напълно правилно, стокообменът все още не е на же-

ланото ниво. Понякога той се определя от експертите като 
скромен, друг път като символичен. Причините за това са 
много. На първо място, голямото разстояние между двете 
страни. На второ място, условията за правене на бизнес в 
Индия не са напълно благоприятни за чуждите износители, 
в това число и българските. Неслучайно една от целите на 
новото индийско правителство е да увеличи степента на 
леснотата на правене на бизнес с тази страна. 

Това, което е положително, е, че България има интерес 
и полага усилия за увеличаването на търговския оборот с 
Индия. Анализ на официалните данни показва, че от 2010 
г. до 2015 г. той е нараснал от 121.8 млн. щ.д. на 226 млн. 
щ.д. Би могло с известно приближение да се каже, че това 
е почти два пъти. И това е добре. Положително е още, че 
списъкът на изнасяните от страната ни стоки е разнообра-
зен, което показва, че условията за увеличаването на сто-
кообмена са налице. Също така, през 2016 г. нашият износ 
за Индия е нараснал, по данни Националният статистиче-
ски институт, с 28.8 %, а салдото, което традиционно е от-
рицателно за нашата страна, е намаляло от 165.6 млн. лв. 
на 97.3 млн. лв. в сравнение с предшестващата 2015 г. Това 
без съмнение заслужава положителна оценка, доколкото 
стремежът на всяка една страна е не просто да увеличава 
общия обем на стокообмена, но по-скоро да постигне ръст 
на своя износ. И това е едно от нещата, които също могат 
да бъдат причислени към категорията на поводите за гор-
дост. Стремежът на посолството в Индия е тенденцията за 
увеличаване на нашия износ и намаляване на отрицател-
ното за нас салдо да се запази и през следващите години и 
усилията в тази посока ще продължат. 

- Какви са българските инвестиционни проекти в Ин-
дия? Как се реализира инвестицията на „Хювефарма“ 
и как Индия оценява този проект?

- Сегашното индийско правителство залага много на 
чуждите инвестиции. Една от водещите инициативи на пре-
миера Нарендра Моди е „Направи в Индия“. Няколко бъл-
гарски компании се вписват в рамките на тази инициатива –
Huvepharma, IPACCT, Astra Petroleum и Greenzone-Bulgaria. 
„Хювефарма“ е първопроходецът. Много добре работеща 
и стабилна компания. Присъствал съм на две техни съби-
тия. На 21 август 2015 г. официално открих и взех участие 
в организираната от тях в Гоа, Индия, международна кон-
ференция RESCOM Summit 2015. Присъстваха около 200 
индийски практици от цялата страна, които бяха запознати 
с актуални постижения в областта на дейност на компани-
ята от представители на академичните среди от България, 
Белгия, Холандия, Турция и др. страни. Още тогава бях 
впечатлен от мащабите. Това мое впечатление бе затвър-
дено след година, когато през ноември 2016 г. бях гост на 

ÑÏÈÑÚÊÚÒ ÍÀ ÈÇÍÀÑßÍÈÒÅ ÎÒ ÑÒÐÀÍÀÒÀ ÍÈ ÑÒÎÊÈ Å 
ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÅÍ, ÊÎÅÒÎ ÏÎÊÀÇÂÀ, ×Å ÓÑËÎÂÈßÒÀ ÇÀ 
ÓÂÅËÈ×ÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÑÒÎÊÎÎÁÌÅÍÀ ÑÀ ÍÀËÈÖÅ
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провелата се отново в Гоа годишна конференция на „Хюве-
фарма“. Участваха представители на клоновете на фирма-
та в Индия, Китай, Бразилия, Русия, САЩ, Турция, Тайланд, 
Полша, България и др. 

В рамките на това събитие с изпълнителния директор 
Кирил Домусчиев и изпълнителния директор на клона в 
Индия О. П. Сингх обсъдихме варианти за навлизане на 
фирмата в съседни на Индия страни, както и за установява-
нето на контакти с други партньори от Индия. В резултат на 
оказано от моя страна съдействие „Хювефарма“ установи 
контакти с почетния консул на България в Катманду, Непал, 
и с почетните ни консули в Колката, Хайдарабад и Мумбай. 
Очакванията ми са да се видят възможностите за евенту-
ална съвместна работа в бъдеще, за което посолството и 
аз лично ще съдействаме с готовност.

- Привлекателна ли е България за индийски инвести-

ции и планират ли се такива? Ако да – в какви сфери и 
размери, ако имате данни?

- България може да бъде използвана от силните индий-
ски компании като трамплин за навлизането им в Европа, 
но и в други стратегически важни пазари.

Няколко са индийските компании, установили се в Бъл-
гария. Сред тях могат да бъдат посочени Sutherland Global 
Services, Elder Pharmaceuticals и др. Успешни индийски 
инвестиции са реализирани през последните години у нас 
в сферите на информационните технологии, селското сто-
панство, фармацевтиката и др. Като особено обещаваща 
се очертава сферата на ИКТ услугите. Усилията на посол-
ството са насочени в посока на представянето на България 
пред подходящата аудитория и привличането на нови ин-
веститори.

- Относно визовата политика между двете страни – 

Със Златния медал за насърчаване на 
отношенията между България и Индия
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как би могла тя да се облекчи?
- Европейският съюз има единна визова политика по 

отношение на краткосрочното пребиваване и България 
е длъжна да прилага общата нормативна база в област 
„Визи“. Същевременно, отчитайки спецификата на дву-
странните отношения с Индия, МВнР и посолството на 
България в Делхи се стремят да облекчат, в рамките на 
своята компетентност, в максимална степен процеса по 
приемане, обработка и издаване на визи. Сроковете за 
обработка на заявленията за издаване на визи за кратко-
срочно пребиваване, които по принцип са до 30 дни, чес-
то биват съкращавани от 15 на 7 и по-малко дни. От друга 
страна, България признава като равностойни на нацио-
налните й визи за краткосрочно пребиваване до 90 дни в 
рамките на 180 дни шенгенските визи и националните визи 
и разрешенията за пребиваване, издадени от някои други 
държави. По-нататък, от ноември 2015 г. дипломатически-
те и консулските представителства в Индия на държавите, 
които прилагат изцяло достиженията на правото на ЕС от 
Шенген, са длъжни да снемат биометрични данни на кан-
дидатите за визи. Нашето посолство в Делхи все още няма 
такова задължение. Не на последно място, на този етап, 
туристическите пътувания на  индийски граждани до Бъл-
гария са, за съжаление, сравнително малко на брой. При 
увеличаване на интереса МВнР има готовност да въведе 
нови технически и технологични решения за обработката 
на заявления. 

В контекста на изложеното по-горе смятам, че е напъл-
но погрешно твърдението, че има трудности по отношение 

на издаване на визи за България или пък, че има нужда 
процедурите да бъдат облекчени. Отговорно мога да за-
явя, че всеки индийски гражданин, желаещ да пътува или 
да прави бизнес с нашата страна, който е подал докумен-
ти за виза и отговаря на законовите изисквания за това, 
я е получил в срок и без никакви затруднения. Не така 
обаче стоят нещата с онези, по чиито документи за кан-
дидатстване има какво да се желае и които не отговорят 
на изискванията за пътуване в шенгенското пространство. 
Като пример мога да посоча, че при изрядни документи 
средната продължителност на процедурата е под два дни. 
Също така, в нашата визова процедура отсъстват някои 
бюрократични изисквания, които са включени в индийска-
та. Понякога има усложнения и при издаването на онлайн 
индийска виза. Убеден съм, че както ние тук в посолството 
в Делхи, така и индийските ни колеги в тяхното посолство 
в София полагат максимални усилия, за да удовлетворят 
желанията на българските граждани да посетят хубавата 
им страна. 

Не на последно място, преди това обсъждахме „Хюве-
фарма“. Тук искам да добавя още нещо за тях. Понякога 
български компании лобират за издаването на визи на те-
хни потенциални партньори, без да се спазват всички за-
дължителни изисквания. Това, естествено, поставя посол-
ството в трудна и неловка ситуация. Домусчиев е един от 
малкото, да не кажем единственият, който в мое присъст-
вие разпореди на своите служители и партньори да след-
ват стриктно визовата процедура. И те изпълниха това, за 
което не мога да не дам положителна оценка.   

ÁÚËÃÀÐÈß ÌÎÆÅ ÄÀ ÁÚÄÅ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÀ 
ÎÒ ÑÈËÍÈÒÅ ÈÍÄÈÉÑÊÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÊÀÒÎ 
ÒÐÀÌÏËÈÍ ÇÀ ÍÀÂËÈÇÀÍÅÒÎ ÈÌ Â ÅÂÐÎÏÀ

С вицепрезидента Мохамед Хамид Ансари
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ÄÈÃÈÒÀËÈÇÀÖÈßÒÀ 
Â ÌÈÍÍÎÒÎ ÄÅËÎ 
Е НЕИЗБЕЖНА

Човешката цивилизация се развива бла-
годарение на използването на природ-
ните ресурси. Рециклирането, за което 
много се говори напоследък, има своята 
роля, но то не може да замени добива. 

В световен мащаб минната  индустрия има ци-
клично движение със спадове и възходи. Това е 
следствие от динамиката в цените на металите, а 
двигател на това са промените в глобален мащаб, 
развитието и забавянето на големите икономики.
Ðàçâèòèå

Рудник „Челопеч“ в последните 12 години пре-
търпя огромна трансформация, той стана висо-
котехнологичен и заема авторитетно място на 

световната минна карта. 
Нашият екип в Челопеч 
осъществи последовател-
но редица важни проекти, 
които преобразиха всички 
дейности в предприятието. 
Това, което свързва проек-
тите ни, е иновативността. 
Зададохме нови тенденции 
в съвременния рудодобив в 
световен мащаб – изграде-
ната Wi-Fi система позволя-
ва във всяка точка от рудни-
ка работниците и машините 
да са свързани с интернет. 
Този изцяло нов начин на 

организация на работата повиши сигурността и 
безопасността на производството. Големият ин-
вестиционен проект удължи живота на рудника в 
съответствие с принципите за максимално опол-
зотворяване на природните богатства. Данните 
показват, че „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ е 
предприятие, важно за икономиката на Бълга-
рия. Прекият принос от дейността ни към БВП се 
увеличи многократно, след като компанията купи 
амортизираните активи в Челопеч през 2003 г. Ос-
новна заслуга за това имат инвестициите в обуче-
ние, оборудване, технологии и иновации.
Ïðîôåñèÿ ìèíüîð 

Като стане дума за миньори и минно дело, пър-
вата асоциация е за хора, чиито лица са покрити 

със сажди, с ръчен къртач те пробиват тесен ту-
нел, за да стигнат до рудата. В рудник „Челопеч“ 
обаче се работи по съвсем друг начин. Въведени-
те съвременни технологии и автоматизация пре-
образиха тази професия - работниците са в чис-
ти дрехи и ползват компютри, а не къртачи. През 
тези 12 години,  в които дружеството е оператор 
на находището, основните приоритети  - безопас-
ност и здраве на служителите, са заложени във 
всяка наша дейност. Производството е изцяло 
модернизирано и средствата, влагани за опаз-
ване на околната среда, дават осезаем резултат. 
Инвестициите в обществото видимо допринесоха 
за развитието на региона, в който рудодобивът е 
традиционен поминък повече от век. Социалните 
ползи се измерват също с над 17 млн. лв. за бла-
гоустрояването на района, за хората, за образо-
ванието и културата. 
Ìîäåðíèçàöèÿ

Намаляването на полезното съдържание в 
находищата е факт, тъй като най-богатите учас-
тъци по света вече са иззети. Сега се работи с 
по-бедни находища, което изисква нови техноло-
гии и автоматизация. В минната индустрия тех-
нологиите бяха „заспали“ доста дълго, но през 
последните няколко години се наблюдава сери-
озно раздвижване. IТ технологиите не може да 
бъдат заобиколени в тази област, но за младите 
хора минното дело все още е непривлекателно, 
тъй като не са наясно с промените. Използва-
нето на Wi-Fi с добро покритие и осигуреност 
в подземни условия е световна новост, с която 
рудник „Челопеч“ разполага. Добрата комуника-
ция под земята вече не е проблем. Дигиталният 
рудник е нашата цел сега. Наличието на подзе-
мен Wi-Fi и надеждното приемане и предаване 
на данни спомага да редуцираме ползването 
на хартия. Работата започва с попълването на 
карта за предстартова проверка на машините, а 
безопасността изисква ускорено и сигурно пре-
даване на данни в електронен вид. В индустри-
ята това е решено отдавна, но и в подземния 
добив вече е намерен начин. С мониторинга в 
реално време се гарантира безопасността и от-
четността за производството, а също и планира-
нето на поддръжката.

Ä-ð èíæ. Èëèÿ Ãúðêîâ: 

ÍÈÅ ÑÌÅ ÃËÎÁÀËÅÍ 
ËÈÄÅÐ È ÏÎÑÒÎßÍÍÎ 

ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÀÌÅ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÒÎ. 

ÑÅÃÀ ÍÀØÈÒÅ 
ÐÀÁÎÒÍÈÖÈ ÏÎËÇÂÀÒ 

ÊÎÌÏÞÒÐÈ, À ÍÅ 
ÊÚÐÒÀ×È
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Áèçíåñ èíòåëèãåíòíîñò
В рудник „Челопеч“ се прилага оперативен модел за уп-

равление на процесите и информацията вече се предава в 
рамките на 3 до 5 мин., а в обичайните условия това става в 
интервал от 7 до 48 часа. Бизнес интелигентността на про-
изводството е следващият ни проект. Ще са нужни умения 
за четене на статистически данни, за анализиране на ин-
формацията с цел да се предприемат стъпки за подобре-
ние на процесите. В началото на годината екипът ни беше 
удостоен с награда за технологии от Mining Magazine за 
проект за изземване на блокирана руда в т. нар. граничен 
целик. Това е световно признание за опита ни при решава-
нето на сложни минно-технически проблеми. 
Áúäåùåòî

Дигитализацията е неизбежна. Огромната част от ма-
шините ще се самоуправляват. Миньорът ще е заобико-
лен от техника, която позволява анализиране на данни, 
ще работи с компютър, с който ще може да разговаря, за 
да прави оценка на различни масиви от данни. Миньорът 
на бъдещето ще работи в Космоса и ще добива полезни 
изкопаеми от астероидите. А това бъдеще ще настъпи по-
скоро, отколкото очакваме.   

Ä
Ä-ð èíæ. Èëèÿ Ãúðêîâ å âèöåïðåçèäåíò è 
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Äúíäè Ïðå-
øúñ Ìåòàëñ ×åëîïå÷” ÅÀÄ è “Äúíäè Ïðå-
øúñ Ìåòàëñ Êðóìîâãðàä” ÅÀÄ. Òîé èìà 
íàä 25-ãîäèøåí îïèò â äîáèâíàòà èíäóñ-
òðèÿ, ïðèäîáèò â Áúëãàðèÿ, Àâñòðàëèÿ è 
Àðìåíèÿ. Â ðóäíèê “×åëîïå÷” çàïî÷âà ðà-
áîòà êàòî íà÷àëíèê-ñìÿíà. Ïîñëåäîâà-
òåëíî çàåìà ðåäèöà ðúêîâîäíè äëúæíîñ-
òè è ïðåç 2011 ã. ñå èçäèãà äî ïîçèöèÿòà 
íà âèöåïðåçèäåíò “Äîáèâíè äåéíîñòè”. 
Êàòî èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Äúíäè 
Ïðåøúñ Ìåòàëñ Êàïàí” â Àðìåíèÿ èçè-
ãðàâà êëþ÷îâà ðîëÿ çà ïîñòèãàíåòî íà 
âàæíè òåõíîëîãè÷íè ïðîìåíè. Äîïðèíàñÿ 
çíà÷èòåëíî çà ðàçâèòèåòî è íà ðóäíèê 
“×åëîïå÷”. Êàòî èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð 
íà “Äúíäè Ïðåøúñ Ìåòàëñ Êðóìîâãðàä” 
ñúóìÿâà äà óñêîðè ïðîöåñà çà ïîëó÷àâà-
íå íà íåîáõîäèìèòå ðàçðåøèòåëíè â äè-
àëîã ñúñ çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè.
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ПОЛЗВАЙ, à
íå ÏÐÈÒÅÆÀÂÀÉ

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Споделената икономика е новият свето-
вен феномен, който намира все по-до-
бра почва по света. Моделът хората да 
се обединяват в кооперации и съюзи, 
за да произвеждат и да правят бизнес 

или да ползват, не е никак нов. Просто дигита-
лизацията отвори нови канали и възможности 
за функциониране на подобно взаимодействие. 
Днес тази икономика се разраства като лавина, 
създават се нов вид икономически отношения, 
които са в разрез с утвърдените модели и раз-
бирания за лоялна конкуренция. Това причинява 
немалко главоболия на властите по света, тъй 

като те искат да вкарат всичко 
в регулация, стремят се към 
пълна прозрачност, за да може 
да събират данъци и такси. Те-
мата придобива все по-голяма 
обществена значимост и през 
март тя събра на конференция 
във Виена представители от 
различни европейски страни, 
сред които Австрия, Герма-
ния, Полша, Чехия, Словения, 
Словакия, Сърбия, България. 

Домакин на събитието бе община Виена, където 
споделената икономика се развива интензивно, 
особено в сферата на хотелиерството и транс-
порта. Затова вече се търсят начини да се га-
рантира лоялна конкуренция, което означава 

също защита на работниците и служителите, но 
и на потребителите. Австрийската столица води 
информационна кампания, която да разясни съ-
ществуващите към момента правила. 

Ïðîìÿíàòà

Споделената икономика, под една или друга 
форма, се развива навсякъде по света, но във 
всяка държава тя има своите специфики. Паза-
рът навсякъде е различен, затова и засега няма 
универсални формули, чрез които споделената 
икономика да бъде подчинена – в това се обеди-
ниха участниците в конференцията.

Uber и Airbnb са платформи, които промени-
ха два традиционни бизнеса. Таксиметровите 
услуги и туризмът вече не са същите, защото 
конкуренцията на новите бизнес модели пока-
за, че старите форми не отговарят на сегашни-
те нагласи на много от потребителите. Тези две 
платформи дават възможност за директен кон-
такт и голямото притеснение на властите е, че 
при това споделяне на ресурси икономическите 
отношения остават в сивата зона и данъците не 
се плащат от всички. Поставя се въпросът кой 
осигурява хората, когато те са част от споделе-
на икономика. Управата на столици и мегаполи-
си иска да има контрол, а при разрастването на 
споделената икономика се губи голяма част от 
този контрол. Затова и местната власт на голе-

ÑÏÎÄÅËÅÍÀÒÀ 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 
Å ÔÅÍÎÌÅÍ, 
ÍÀ ÊÎÉÒÎ 

ÄÈÃÈÒÀËÈÇÀÖÈßÒÀ 
ÄÀÄÅ ÍÎÂ ÄÚÕ
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мите туристически дестинации в Западна Европа влиза 
в контакт с представители на Airbnb и Uber и налага изи-
сквания, на които те да отговорят за съответния локален 
пазар. Но като цяло местните власти нямат достатъчно 
правомощия и търсят подкрепа на национално ниво, тъй 
като по веригата на стойността изтичат пари, които те не 
могат да засекат и да обложат с данък.

Èíñòðóìåíòèòå íà òðóäà

Чрез споделената икономика може да се разменят 
стоки, разнообразни услуги, пари (чрез платформи за фи-
нансови услуги или за краудфъндинг – групово финанси-
ране), технологии – в това число и в енергийния сектор, 
образователни и квалификационни услуги… Организато-
рите на такъв род бизнес обикновено не притежават мате-
риалните активи,  а „инструментите на труда“ са собстве-
ност на самите клиенти. Формулата е „Защо да купуваме 
материални активи, като може да ги наемем“. Така се 

Споделената икономика (англ. sharing economy) 
е модел, при който има наличие на актив, чийто соб-
ственик не го използва постоянно. Същевременно не-
отменен фактор за бурното развитие на този род отно-
шения са новите технологии, благодарение на които 
хората имат постоянен достъп до глобалната мрежа. 
Цялостното технологично развитие също подпома-
га развитието на споделената икономика.  Днес соб-
ственикът на такъв актив може да го предостави за 
ползване с помощта на различни онлайн платформи и 
приложения за компютри и смартфони. Активите, кои-
то по този начин се предлагат за временно ползване, 
са изключително разнородни – като се започне от не-
движимо и движимо имущество (апартаменти, къщи, 
коли, велосипеди, лодки, яхти и други) и се стигне до 
собственото свободно време или уменията като актив, 
с който може да направим нещо за другите.   

Íîâèÿò ìîäåëÍîâèÿò ìîäåë
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създават своеобразни „библиотеки на предметите“, които 
не са притежание на доставчика на услугата. Компютъ-
рът е новият „шеф“. Ако той ви оцени отрицателно, съби-
райки мненията на потребителите, може да отпаднете от 
платформата. Има разлика в цените на услугите по света, 
както има разлика и в степента на проникване на споде-
лената икономика. И това е само началото на радикал-
ните промени. Днес платформи изместват най-различни 
остарели структури – пощите например вече са на доиз-
живяване. Споделената икономика набира сила и няма 
как да се спре, признават лекторите на конференцията 
във Виена.

Ïîä íàòèñê

Голямата болка на туристическия бранш е, че Airbnb 
нанася сериозен удар върху този бизнес. Чрез платфор-
мата може да се наеме от стая до цял замък, офертите са 
много и са разнообразни, като същевременно са и доста 
по-изгодни от настаняването, предлагано по традицион-
ния начин. Airbnb отговаря на актуалния дух на времето и 
новото е, че тя навлиза дори в сектора на бизнес туризма. 
По твърдения в медиите оборотът на тази платформа в 
световен мащаб вече надхвърля 30 млрд. долара годиш-
но, без тя да има имущество. В ключови туристически цен-
трове като Амстердам, Париж, Лондон,  Барселона расте 
броят на споделеното настаняване и така този бум се от-
разява негативно на строителството на нови хотели. От 
съществуващото предлагане най-засегната е по-ниската 

ценова категория. В Прага например за миналата година 
общият брой на нощувките в хотелите е намалял с около 
15 млн. Амстердам например създава правни предпос-
тавки за развитието на споделената икономика и вече въ-
вежда редица ограничения – собственик на жилище има 
право да го отдава чрез Airbnb максимум за 60 дни в го-
дината и в него може да нощуват до четирима души. Във 
Виена 60% от жителите ползват т. нар. социални жилища, 
те плащат сравнително нисък наем на общината и техни-
ят договор не позволява да ги отдават под наем. Това по 
естествен начин ограничава разрастването на дейността 
на платформата в австрийската столица. По настояване 
на властите на определени мегаполиси платформата от-
крива линия за оплаквания и се оказва строг контрол, като 
се налагат и глоби на некоректните участници. В страните, 
където Airbnb рязко променя пазара, вече се правят про-
мени в законите за насърчаване на туризма. 

Ìàùàá

Призивът на Виена е да се върви от споделена към 
почтена икономика и не тя да се забранява, а да рабо-
ти така, че да не създава нелоялна конкуренция. Търсят 
се механизми за пълна прозрачност и равнопоставеност 
с вече утвърдените икономически модели. Споделена-
та икономика променя пазара и вече няма съмнение в 
това. Така например Airbnb беше официален партньор на 
олимпийските игри в Рио де Жанейро, което е само още 
едно доказателство, че отговорностите са много повече, 

Споделената икономика нe може да бъде спряна, но чрез регламенти ще се гарантира нейната лоялна конкуренция, смятат 
участници в конференцията Share Economy
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отколкото на платформата 
й се иска. Споделената ико-
номика дава възможност да 
се развие както огромен биз-
нес, така и по-малки по раз-
мер дейности, някои от които 
имат безвъзмезден характер. 
Широка популярност добиват 
системите за велосипеди и 
коли под наем, платформи-
те за споделено пазаруване. 
В Словения например имат 
платформа за размяна на се-
мена и разсад. В Любляна е 
налице инвестиционен инте-
рес към мол, в който стоките 
не са опаковани. Там ще се 
строи хотел с изцяло рецикли-
рани материали, гордост на 
столицата е сграда, обзаведе-
на с рециклирани и обновени 
вещи.

Òúðñè ñå ðåãëàìåíò

Представителите от Прага са на мнение, че трябва да 
се прави разграничение дали дадена дейност е постоян-
на или тя се упражнява от време на време, дали е ориен-
тирана към печалба, или не. При споделеното ползване 
на велосипеди няма проблеми, проблемите са там, къде-
то на пазара са големи играчи като Uber и Airbnb. В чеш-
ката столица търсят варианти за законодателство, което 
да ги регламентира като пазарен фактор, за да може да 
се събират данъци и такси от тяхната дейност. Там се ми-
сли как превозвачът  Uber да започне да се съобразява 

с условията, при които работи и останалият таксиметров 
превоз. Тези, които предлагат дейност за кратко, не бива 
да се поставят при едни и същи условия с онези, които 
извършват това като професионалисти на пълно работно 
време. Споделената икономика не може да се спре, тя ще 
се развива въпреки властите, но ще има едно „но“. 

Споделената икономика не е само градски феномен. 
Тя възниква там, където населението има по-висока ква-
лификация и предприемчивост. Споделената икономика е 
лавина, която тепърва ще засегне и България.   

Българите са готови да предос-
тавят и да ползват таксиметрови 
услуги като Uber, да разменят кни-
ги, дрехи и други вещи чрез бор-
си и интернет, а все по-често се 
споделят стаи, цели апартаменти 
и къщи като алтернатива на хоте-
лите. Страната ни се нарежда на 
седмо място в света по склонност 
на населението да споделя при-
тежанията си - безвъзмездно или 
срещу заплащане, твърди глоба-
лен доклад на Nielsen, цитиран 
от PricewaterhouseCoopers. Пред-
ните шест места са за Китай, Ин-
донезия, Словения, Филипините, 
Тайланд и Мексико.

В доклада се отбелязва, че 
в България е много популяр-

но предаването на билетчето в 
градския транспорт от слизащ 
на качващ се пътник. Според 
PricewaterhouseCoopers като 
цяло транспортът е една от раз-
витите области на споделената 
икономика у нас - с „относително 
свободните възможности за пъ-
туване на стоп и огромния инте-
рес на гражданите към платфор-
ми и групи в социалните мрежи за 
споделено пътуване“. В доклада 
се посочва, че борсите за употре-
бявани книги и учебници са до-
бре позната в България форма за 
споделяне. По-нова мода е съв-
местяването на производствени 
помещения и офиси - собстве-
никът или наемателят кани още 
някой да ползва пространството. 

Засега обаче според нас в Бъл-
гария „споделянето“  е по-скоро 
обмен на свободни наличности, 
отколкото създаване на стойност 
с цел печалба.

До момента в България вла-
стите показват по-скоро враждеб-
но отношение към такива нови 
форми на икономическите отно-
шения. Има два знакови примера 
– Uber и платформите за споделе-
но пътуване. Uber прекрати дей-
ността си след решение на КЗК, 
а онлайн платформите за споде-
лено пътуване също бяха спрени 
с мотив, че се използват от пре-
возвачи, които оперират в сивия 
сектор и подбиват цените на ли-
цензираните превозвачи.  

Êúäå ñìå íèåÊúäå ñìå íèå

Услуги като Uber и Airbnb промениха пазара
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Дела, дела и пак думи – това е моделът за рефор-
ми на българското образование. Приказките какво 
трябва да се направи са на килограм, а стигне ли 
се до практически действия, то винаги има обек-
тивни спънки. От години се говори за реформите, 

които да изведат системата на образованието на качестве-
но ново ниво, което да е в унисон с технологичната дина-
мика. Но в момента, в който служебният министър на об-
разованието проф. Николай Денков се обяви за незабавен 
старт на реформите, ректорите на университетите в един 
глас казаха, че сега не е моментът. А кога?!

Ñêîðîñò

С тези реформи само на думи може да минат още 100 
години, но дали реалността ще се спре, за да се съобра-
зи с всички аргументи за по-бавна промяна. Даваме ли й 
пари, системата на образованието ще ги „усвои“ и те все 
ще са малко. Затова нека да извадим качеството пред ско-
би. Имаме 51 висши училища. Ако ни се виждат прекалено 
много при драстично намаляващия брой студенти, нека те 
останат толкова, от колкото реално има нужда. Възможност 
е чрез професорско-преподавателска приватизация пове-
чето от тях да докажат правото си на съществуване, защо 
пък не… Ако парите безусловно следват ученика или сту-
дента, не нуждите на икономиката ще диктуват избора на 
образование, а произволните решения на хора, които не си 
сверяват часовника с пазара.

Öåíà

Ако системата на образованието сама не влезе в нуж-
ното русло, пазарната ситуация ще я вкара там, където 
трябва. Но с голямо закъснение и на твърде висока за об-
ществото цена. Затова по-добре да направим промените 
навреме, макар и болезнено, отколкото късно, когато „па-
циентът“ ще е загубил всякаква чувствителност. Защо ли 
българските средни и висши училища хранят илюзии, че 
времето ще спре, за да ги изчака. Глобализацията предла-
га доста възможности за учене в страната, но много повече 
извън нея. Ето защо е крайно време българското образова-
ние да влезе в час.

Предлагаме три мнения по темата за образованието и 
неговото финансиране.   

В ЧАС ЛИ Е 
ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

àâòîð: Ãåîðãè Ãåîðãèåâ
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Äîö. ä-ð Ãðèãîðèé Âàçîâ, ïðåçèäåíò è ðåêòîð íà ÂÓÇÔ:

ÀÊÎ ÍÅ 
ÐÅÔÎÐÌÈÐÀÌÅ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ ÏÎ 
ÏÐÀÂÈËÍÈß ÍÀ×ÈÍ, 

ÂÑÈ×ÊÎ ÙÅ ÑÒÀÍÅ 
ÏÎ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ ÏÚÒ, 

ÍÎ ÒÎÉ ÙÅ Å ÒÅÆÚÊ È 
ÍÀ ÂÈÑÎÊÀ ÖÅÍÀ

Ïðèâàòèçàöèÿòà íà óíèâåðñèòåòè 
ùå ðàçñå÷å âúçåëà îò ïðîáëåìè

Всички използвани досега модели за финансира-
не на образованието водят до различни форми 
на противоречия. Най-правилният модел според 
мен би бил този, при който ще се запази досегаш-
ният обем на средствата за всеки университет. 

Втората стъпка е министърът на образованието да сключи 
договори за управление с университетите и в рамките на 
пет години финансирането да не се променя, но ректори-
те да бъдат задължени да преструктурират университети-
те, които ръководят. И така да се стигне до по-качествено 
образование. Този модел ще даде възможност на ректори-
те да решат проблема с многото катедри и специалности, 
които отдавна не съществуват на пазара. Ще се решат и 
кадровите проблеми. Ще се съкрати обемът на студентите в 
държавните университети и ще се развие истинският потен-
циал за качествено образование. Реформите обаче няма да 
са формални при гарантирано за пет години спокойствие, 
тъй като ще се направи план за преструктуриране в рам-
ките на този период. Ректорът ще получава договореното 
финансиране само при положение че изпълнява този план. 
По такъв начин ще се въведе корпоративен тип управление 
на висшите училища. Подписаният договор продължава да 
действа и при следващия ректор, ако междувременно ман-
датът изтече и на негово място бъде избран друг. 

Неочаквано служебният министър на образованието 
проф. Николай Денков поиска промени при приет бюджет за 
годината и при вече подготвена кампания за прием на сту-
денти за следващата учебна година. Подкрепям желанието 
му за бързи реформи, но в момента не са налице необхо-
димите предпоставки, тъй като ректорите не са подготвени 

за изпълнението на такива спешни промени. За три години 
и половина се смениха седем министри на образованието. 
Всеки нов министър идва с нови идеи и намерения и няма 
устойчивост на решенията. 

Във ВУЗФ моделът на взаимодействие с бизнеса работи 
добре, ние правим съвместни магистратури, имаме общи 
инициативи, гъвкави сме, но като ректор на частен универ-
ситет аз разполагам със свободата да го правя. Ето защо и 
на ректорите на държавните университети чрез нов закон 
трябва да им се дадат по-големи мениджърски права. Неви-
наги Академичният съвет е в състояние да взема адекватни 
стопански, финансови и стратегически решения, тъй като се 
преплитат и много лични интереси, интереси на катедри и 
факултети. 

Ефективната формула за промяна е приватизацията на 
голямата част от държавните университети. Сегашният мо-
дел на финансиране е порочен. Затова държавата трябва 
да запази като държавни 7-8 ключови университета, в тях 
да се съсредоточи финансирането на фундаментална наука 
и иновации. Всички останали университети, които твърдят, 
че са добри и имат право на съществуване, нека да излязат 
на пазара и да предложат модел на приватизация. Каквото 
и да променяме в средното и висшето образование, няма да 
повишим неговото качество, ако не се появи конкуренция и 
стремеж да се влезе в университет.

Ако не реформираме образованието по правилния на-
чин, всичко ще стане по естествен път, но той ще е много 
по-тежък и на доста по-висока цена.   



55
ДЕ

БА
ТИ

Ä-ð èíæ. Áîðÿíà Ìàíîëîâà, ãëàâåí 
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Siemens Áúëãàðèÿ: 

ÄÚÐÆÀÂÀÒÀ 
ÒÚÐÑÈ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÅÍ 
ÂÀÐÈÀÍÒ È 
ÏÐÀÂÈ ÇÀÂÎÉ ÎÒ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍÅÒÎ 
“ÍÀ ÊÀËÏÀÊ” ÊÚÌ 
ÄÈÔÅÐÅÍÖÈÐÀÍ 
ÏÎÄÕÎÄ 

Áèçíåñúò èíâåñòèðà â 
ïîäãîòîâêàòà íà êàäðè 

През последните години въпросът с финансиране-
то на висшето образование се появява отново и 
отново в дневния ред на обществото. Моето впе-
чатление е, че държавата се опитва да стигне 
до един компромисен вариант, правейки плавен 

завой от финансирането „на калпак“ към един диференци-
ран подход, основан на качеството на обучението и съот-
ветствието му с потребностите на пазара на труда. Търсят 
се начини, включително законодателни, да бъде ограни-
чено разрастването на неефективните професионални 
направления и да се насърчат онези, които отговарят на 
изискванията и нуждите на реалната икономика. В начало-
то на миналата година например бяха въведени т. нар. при-
оритетни направления, сред които математика, информа-
ционни технологии, инженерни специалности, архитектура, 
металургия. Смятам, че това е стъпка в правилната посока, 
тъй като подготовката и насочеността на кадрите трябва 
да следва нуждите на бизнеса. Същевременно вярвам, 
че е необходимо още по-тясно координиране както между 
бизнеса и държавните институции при осъществяването на 
подобни реформи, така и между компаниите и университе-
тите, които създават кадри за тях. 

Мястото на бизнеса е там, където са неговите кадри - 
в университетите, колежите, професионалните гимназии. 
Големите български компании инвестират много средства, 
време и усилия в осъществяването и поддържането на 
връзката с потенциалните си служители, като възрастова-
та граница на младежите, на които сме готови да подадем 

ръка, пада все повече. Докато допреди няколко години 
компаниите, специално в технологичния сектор, работе-
ха предимно със студенти от техническите специалности 
в последните курсове от обучението, то днес фирми като 
Siemens търсят връзка с тях още в първи и втори курс, като 
им предлагат възможности за стаж, обучение, а при опре-
делени условия и работа.

Siemens България има дългогодишни отношения на 
партньорство и сътрудничество с повечето от техническите 
университети в страната. Дарени от нас лаборатории функ-
ционират в техническите университети в София, Варна, 
Шумен, Русе, като подпомагат практическото обучение на 
младежите, а по този начин и бъдещата им професионална 
реализация. Наши експерти участват в образователния и 
изпитния процес, дават консултации и поддържат редовна 
връзка със студентите. Разбира се, предлагаме стажове и 
практики, които предоставят възможност на младите хора 
да направят първите стъпки в кариерата си и да получат 
обратна връзка. 

През последните години както ние, така и други ком-
пании започват да се ориентират все повече към сътруд-
ничество с професионалните гимназии и училища, за да 
може младежите в още по-ранна възраст да получат реал-
на представа за възможностите на пазара на труда. Всичко 
това са непрекъснати и устойчиви инвестиции и усилия от 
страна на бизнеса у нас и вярвам, че първите добри резул-
тати вече са налице.   
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Най-подходящ модел за финансиране на висши-
те училища, отчитайки значително намаления 
брой на българските студенти не само заради 
демографския срив, но и поради конкуренцията 
на чуждестранните университети, е вързан с по-

вишаване на качеството и конкурентоспособността. Това 
означава да се финансират приоритетно водещите направ-
ления в съответните вузове, като се повиши и тяхната на-
учна разпознаваемост. Това ще доведе до привличане и на 
повече чуждестранни студенти. 

Заради ефективността на организацията на самите ви-
сши училища е необходимо те да се интегрират, като се 
ползват съвместни катедри, лаборатории и дори институти, 
където да се провеждат научни изследвания с включване 
на студентите. Възможно решение са изгражданите в мо-
мента центрове за усъвършенстване и конкурентоспосо-
бност по ОП НОИР.

Същевременно съсредоточаването на висши училища 
основно в София води до нарушаване принципа на равно-
мерно и устойчиво регионално развитие. Затова трябва да 
се финансира и висшето образование с регионална значи-
мост, но не в ущърб на качеството. Развиването на такъв 
капацитет може да става чрез т. нар. регионални центрове, 
които ще се създадат по ОП НОИР.

Трябват ни бързи реформи в модела на финансиране, 
съобразени с качеството, защото процесът е започнал и от 
бързата ни адаптивност ще зависи дали ще наваксаме изо-
ставането в нивото на висшето образование. Качеството се 
гледа през призмата на подготвеността за нуждите на биз-
неса и на институциите, която имат завършилите студенти, 
и се мери чрез тяхната реализация. 

Интегрирането на отделните висши училища, включи-
телно с научните институти на БАН и Селскостопанската 
академия, е по-бавен процес в рамките на 3-5 години, през 
които да се изградят новите научно-образователни центро-
ве с много добра връзка с бизнеса. Проблемът не е само 
в България, адекватни решения се търсят навсякъде по 
света. Такъв пример е започващото интегриране, което ще 
продължи до 2019 г. на три висши училища във финланд-
ския град Тампере, като целта е по-ефективно използване 
на наличните ресурси и повишаване рейтинга на интегри-

рания университет.

В България липсва една степен за професионално обра-
зование - колежите. Средното ни образование подготвя ра-
ботници с начална квалификация, които след натрупване 
на определен опит в производството се нуждаят от допъл-
нителни знания, за да се развият като висококвалифицира-
ни средни специалисти, които са майстори в професията 
си. Нашето средно образование дава сравнително хубава 
подготовка и е факт търсенето на наши кадри от чуждес-
транните университети, където обикновено те са добре 
приети. Проблем е масовостта на тези резултати. 

Ролята на бизнеса в образованието е на равностоен 
партньор - особено активна трябва да е тя в професио-
налната сфера, където има нужда да се изграждат съв-
местни учебни центрове и лаборатории за придобиване 
на актуални знания и умения, както и за оценка на придо-
битата квалификация.   

Ïðîô. ä-ð Êîñòàäèí Êîñòàäèíîâ îò Èíñòèòóòà ïî ìåõàíèêà 
ïðè ÁÀÍ è áèâø çàì.-ìèíèñòúð íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà:

Íóæíè ñà áúðçè 
ðåôîðìè

ÎÒ ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÑÒÒÀ ÍÈ 
ÙÅ ÇÀÂÈÑÈ ÄÀËÈ ÙÅ 

ÍÀÂÀÊÑÀÌÅ ÈÇÎÑÒÀÂÀÍÅÒÎ 
Â ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÑÐÅÄÍÎÒÎ 

È ÂÈÑØÅÒÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ОБРАЗОВАНИЕ 

àâòîð: Ìàÿ Öàíåâà

Виртуалните класни стаи вече не са новост 
на българския пазар на образователни 
услуги, но през 2013 г. бяха кауза. Това 
не спира софтуерния инженер Михаил 
Баликов след излизането си от голяма 

ИТ компания да насочи професионалните си уси-
лия, опит и нюх в проекта „Прозна-
ние“. Споделяйки своите идеи, скоро 
събира съмишленици - експерти от 
две на пръв поглед различни про-
фесионални сфери – технологии 
и образование, с цел да направят 
ученето интересно и достъпно. Пе-
дагози изработват авторска методи-
ка за дистанционно преподаване на 
утвърдения в българското училище 
материал с участието на преподава-
тели от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, а ИТ специали-
сти правят виртуална учебна среда 
VEDAMO. „Така от самото начало 

градивният елемент на „Прознание“ е спойката 
между психолого-педагогически практики и техно-
логични иновации. Иновативното образование не 
е революция, а еволюция. То надгражда познатите 
работещи практики с новите възможности, които 

динамичното развитие на технологиите ни пред-
лагат“, пояснява Вероника Рачева, ръководител на 
образователната програма на компанията.

Фирмата не се насочва директно към пазара в 
чужбина, където има големи диаспори от наши съ-
народници и търсенето на качествено и достъпно 
обучение по български език е голямо. През 2014 г. 
първият стабилно работещ прототип на виртуална-
та класна стая се използва за обучение на деца, 
настанени в онкологични клиники. Те прекарват 
дълги периоди изолирани, имунната им система е 
отслабена и всеки контакт с външния свят ги излага 
на опасност от инфекции. Днес от възможността за 
достъпно образование, съобразено с техните ме-
дицински и психологически нужди, се възползват 
малките пациенти от онкохематологичните отделе-
ния в София, Варна и Пловдив.

Следващите ученици са деца и младежи от ет-
ническите малцинства, бежанци, малчугани, лише-
ни от родителска грижа. Платформата подготвя ус-
пешно първите си студенти от ромската общност в 
Сливен.Те учат в продължение на година с учители 
от София. „Прознание“ връща в училище и младе-
жи, отпаднали по различни причини. Социалните 

2.02.0

ÂÈÐÒÓÀËÍÀÒÀ 
ÊËÀÑÍÀ 
ÑÒÀß ÍÀ 

“ÏÐÎÇÍÀÍÈÅ” 
ÏÐÅÄËÀÃÀ 

ÎÍËÀÉÍ ÓÐÎÖÈ 
Â ÐÅÀËÍÎ 

ÂÐÅÌÅ

Виртуален учител на гости в 
65 ОДЗ „Слънчево детство“



58
ИН

ОВ
АЦ

ИИ

дейности са самофинансирани.

Първите ученици извън тези по социалните проекти вли-
зат във виртуалното училище през 2015 г. Те се обучават 
през лятната ваканция, така че да се представят отлично 
на входящите тестове в началото на следващата учебна 
година. „Това, което предлагаме, е ново и непознато за по-
вечето родители. Често пъти те не могат да си представят 
как протича един урок във виртуалната класна стая пора-
ди липсата на познат аналог. Поради всичко това отначало 
ни беше много трудно да обясним какво правим и какви са 
ползите от него, да спечелим доверието по-скоро на ро-
дителите, защото децата нямат бариери, що се отнася до 
технологиите“, казва ръководителят на образователната 
програма на компанията.

На село, край морето, вкъщи, в болницата, ученици и 
родители дават обратна връзка и експертите „настройват“ 
класната стая според тях. Към днешна дата - в средата на 
втората учебна година, „Прознание“ обучава деца и мла-
дежи от 1 до 12 клас, индивидуално и в групи, в държави 
на четири континента, като най-далечните точки са Хавай, 
Пакистан, САЩ.

Признанието за платформата идва не само от ученици, 
родители, педагози. Компанията бе отличена в категорията 
„Социална иновация“ на Конкурса за иновативно предприя-
тие на годината 2016 на Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации“ и Европейската мрежа за подкрепа на биз-
неса –България, с подкрепата на Европейската комисия.

Фирмата се развива в динамична бизнес ниша и кон-
куренцията е голяма. „Доставчиците на образователни 
услуги, които се финансират от алтернативни и проектни 
източници, са тези, които поддържат динамиката на пазара 
и стимулират качеството, като търсят връзка между обра-

зователни и стопански резултати. Доброто образование е 
ценност за немалка част от родителите. Това показва го-
товността на все повече семейства да инвестират, за да 
получат децата им по-добра подготовка и професионална 
реализация. Това води до значително разрастване на паза-
ра на школи, частни училища, частни уроци и други подоб-
ни услуги в сферата на неформалното образование“, пояс-
нява Рачева. Тя цитира данни, според които процентът на 
учениците, посещавали частни уроци, се повишава от 27% 
през 2006 г. до 50% през 2012 г., като годишно в тази индус-
трия се генерират около 360 млн. лева оборот.

Експертът допълва, че секторът на онлайн образо-
вателните услуги в България все още е свит, като на по-
требителите по-скоро се предлагат готови електронни об-
разователни ресурси за самоподготовка и въвеждане на 
софтуерни продукти в класната стая. Често те не предос-
тавят възможност за моментална обратна връзка, за ин-
дивидуален подход и взаимодействие. Онлайн уроците на 
„Прознание“ се провеждат в реално време и това ангажира 
допълнително учители и ученици. Всяко дете работи върху 
свой работен плот, който е видим за преподавателя и може 
да бъде видим за останалите участници в урока. Работната 
дъска, на която преподава учителят, е видима за всички в 
реално време. Това е особено подходящо за децата в чуж-
бина, които живеят в различна от нашата езикова среда, 
защото свободното общуване по майчиния език е „на живо“.

Успехът на платформата минава и през осъзнаването, 
че един малък екип като техния не може да направи всичко, 
към което се стреми. Все още в графата „нереализирани“ 
стои проект за интерактивни електронни учебни помагала 
за самостоятелна подготовка на децата от вкъщи. Отказ-
ват се, защото „създаването на интересно, увлекателно и 
качествено електронно учебно съдържание изисква подход 
и специфични компетентности, които малко специалисти в 
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Екипът на „Прознание“ 
в работен режим
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България са развили“.

Онлайн и иновативното обучение все повече влизат и в 
традиционната класна стая. Вероника Рачева коментира, 
че технологичните партньорства помагат на образовател-
ните институции да следват промените, които се случват в 
реалния живот. „Използването на образователния софтуер 
е пряко зависимо от подготовката на учителите от масовото 
училище, при които често липсват умения и мотивация за 
прилагане на иновативни подходи“, допълва тя. Експертът 
казва и, че партньорствата между бизнеса и образованието 
са дълъг процес, който изисква усилия в обществена полза 
и от двете страни. Приносът на компанията в тази посока 
е налице - методиката на „Прознание“ е част от програми-
те на студентите-магистри в специалност „ИКТ в образо-
ванието“ на Факултета по педагогика към СУ „Св. Климент 
Охридски“, както и е включена в квалификационен курс в 
Департамента за информация и усъвършенстване на учи-
телите. От началото на тази учебна година виртуалната 
класна стая влиза и във физическите класни стаи с т.нар. 
модел „Виртуален учител на гости“. Децата взаимодействат 
с гост-учител през виртуалната класна стая и с учител/въз-
растен на място.

Завършваме разговора си с усмивка. Няма война между 
традиционно и иновативно образование, а взаимодействи-
ето им води до по-професионално (по)знание или про-зна-
ние. „Съвременните деца са родени с технологиите. Зато-
ва се развиват и иновативни програми, които да направят 
ученето по-близко до начина им на мислене. Разбира се, 
обикновеното училище не бива да бъде замествано. То е 

институция, авторитет и място, където децата научават и 
житейски уроци. Онлайн образователните възможности 
могат да разнообразят стандартното учебно съдържание, 
както и да са в помощ на тези групи, за които достъпът до 
традиционната класна стая е ограничен или невъзможен“, 
завършва Рачева.   

Момент 
от урок с 
деца във 
виртуалната 
класна 
стая на 
„Прознание“

Иновативното 
образование не е 

революция, а еволюция, 
смята Вероника Рачева
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ВСЕКИ Е ЗВЕЗДА
È ÐÎËßÒÀ ÍÀ ØÅÔÀ Å ÄÀ É 
ÄÀÄÅ ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒ ÄÀ ÇÀÑÈßÅ
àâòîð: Ìàÿ Öàíåâà

Г-н Иванов, вие сте създател на методиката за 
управление на екипи, които работят от разстоя-
ние - Virtual Power Teams („Мощни виртуални 
екипи“). Как стигнахте до идеята за нея?

- Бях мениджър повече от 20 години, работих в 
3 различни държави - България, Унгария и Германия. Три 
години бях ръководител на ИТ проектите на голяма меж-
дународна компания за Европа. Компанията оперираше в 
20 страни - аз трябваше да координирам всички мащабни 
проекти. Впоследствие поех отговорност за поддръжката 
на ИТ инфраструктурата и бизнес приложенията за Източ-
на Европа, Средния изток и Африка. Имах екип от над 100 
души, който беше разпръснат в може би 20 часови зони и 
с различна бизнес култура. Трябваше да се справя с всич-
ки различия и като математик реших да подходя по-анали-
тично. Понякога изпитвах големи трудности, но през „про-
ба-грешка“ достигнах до 10-те фактора за сплотяване на 
екипи, разположени на различни локации, които обединих в 
методиката Virtual Power Teams („Мощни виртуални екипи“).

- Какви бяха първите предизвикателства, с които се 
наложи да се справите? Как се промениха те през го-
дините?

- Първото предизвикателство беше борбата със самия 
себе си. Когато за пръв път ме повишиха за един голям 
проект, тогава като че ли се възгордях – „ето, аз съм голям 
шеф“, и се опитах да казвам на моите хора в екипа, из-
ключителни експерти, не само какво има да се прави, но и 
как точно да се свърши. С тези опити за микромениджмънт 
ударих в стена.

До този момент бях управлявал рутинни служители и 
при тях можех да си позволя по-директен подход. Когато 
се изправих срещу доказани експерти, се оказа, че тряб-
ва да се променя. Бях достатъчно отворен, за да потърся 
помощ от екипа си. Организирахме представяне на хората 
като личности през т.нар. линия на живота, и видях, че тези 
хора са както изключителни експерти, така и носят житей-

ска мъдрост и прогледнах. Погледнах на тях не като на съ-
перници и като шеф, който трябва да бъде по-умен от тях, 
а като на съюзници. Така успях да направя прехода от шеф 
към мениджър. Мисля, че беше повратната точка.

След това трябваше да ръководя екип от над 100 души 
с йерархия от 4 нива. Тогава предизвикателството беше 
размерът на организацията, как да се проникне на толко-
ва много места. Така оформихме структурата на комуни-
кацията на екипа - какви форуми и срещи да имаме, кой 
да участва в тях, работихме по бизнес културата на екипа, 
избрахме атрактивна награда и оформихме цялостен ме-
тод, който работи за големи организации. Така се оформи и 
методът ми за 10-те опорни точки. С гордост мога да заявя, 
че прилагаме метода „Мощни виртуални екипи“ в много ор-
ганизации, включително и в НПО сферата, от доброволци 
от 1000 -10 000 души. Той работи, защото е основан на чо-
вешката природа и принципи на общуване, така че броят на 
хората няма значение.

- От днешна гледна точка, кое изглежда най-сери-
озно предизвикателство пред този тип организации – 
аутсорсинг, международни компании, доброволчески 
общности?

- Хората все повече използват служители на гъвкаво ра-
ботно време, било то на свободна практика, било то на по-
часова заетост. Все по-често се работи от вкъщи, това дава 
възможност на някои социални групи, включително млади 
майки, да се включат на трудовия пазар.

От една страна, имаме все по-големи виртуални об-
щества, които наброяват понякога 100 000 човека. Тогава 
предизвикателството е в йерархията. Добра възможност 
е себеорганизацията в името на определена мисия. От 
друга, имаме множество малки организации и стартъпи от 
5-10 души, които работят по амбициозни цели. Те също 
имат нужда от помощ по отношение структура и органи-
зация.

Ïåòúð Èâàíîâ: 

ÂÈÇÈßÒÀ ÇÀ ÅÊÈÏÍÀÒÀ ÊÓËÒÓÐÀ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÑÅ ÈÇÐÀÁÎÒÈ 
ÑÚÂÌÅÑÒÍÎ, ÇÀ ÄÀ ÑÅ ÏÎ×ÓÂÑÒÂÀÒ ÕÎÐÀÒÀ ÑÚÏÐÈ×ÀÑÒÍÈ, 
ÊÀÇÂÀ ÀÂÒÎÐÚÒ ÍÀ ÌÅÒÎÄÀ VIRTUAL POWER TEAMS
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Споменахме огромните общества, както и малките пред-
приемачи. По средата има една група компании с критична 
маса от 50-100 служители в две държави, които на база на 
успешен бизнес модел се опитват да влязат и в трета страна, 
други пазари. Много често работя в България с тях. В този 
момент на международна експанзия те се сблъскват с предиз-
викателството да координират 3-4 мениджъри за отделните 
страни, да мислят какво подлежи на споделени услуги, дали 
да правят маркетинг за всички страни. Това са както стратеги-
чески теми, така и въпрос на човешки отношения.

Важно е визията и моделът за екипната култура да се изра-
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ÏÏåòúð Èâàíîâ å ÈÒ ìåíèäæúð ñ íàä 
20 ãîäèíè êàðèåðà â ìåæäóíàðîäíè 
êîìïàíèè. Íà 42 ã. ðåøàâà äà ñòà-
íå áèçíåñ êîíñóëòàíò, êàòî ðàçâè-
âà ñîáñòâåíà ìåòîäèêà çà óïðà-
âëåíèå íà åêèïè, êîèòî ðàáîòÿò 
íà ðàçëè÷íè ëîêàöèè - Virtual Power 
Teams (“Ìîùíè âèðòóàëíè åêèïè”). 
Ðàáîòè ñ ìåæäóíàðîäíè êîìïàíèè 
è íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè 
â Åâðîïà, ÑÀÙ, Àçèÿ.
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ботят в интерактивна екипна среща, хората да ги обсъдят, 
да се почувстват съпричастни и да вземат решенията. То-
гава те се ангажират и шансовете за успех са много по-го-
леми. Ще има търкания, ще има конфликти, това е част от 
всеки бизнес, но с повече отдаване на отговорности нещата 
имат шанс да се развият успешно.

- Какво е наблюдението ви върху българската среда 
на виртуални екипи? Какво отличава фирмите у нас, 
които имат разпръснати екипи, от тези, с които сте има-
ли опит в чужбина?

- От една страна, българските служители са много лю-
бопитни, имат широк кръг от познания. В Западна Европа 
тясната специализация е по-застъпена. Българите са по-
гъвкави, дори да са тясно специализирани, имат по-широк 
поглед върху останалите професионални области. Често 
работят с аутсорсинг компании и се сблъскват с една или 
две култури - най-често англичани, французи, германци 
или американци. Така се натъкват на класическите про-
блеми със съответните култури. Например при общуване-
то с англичаните се затрудняват да управляват кореспон-
денция на достатъчно високо езиково ниво, защото има 
много думи и изрази, които са двусмислени. С французите 
проблемът е, че като шефове те изискват безпрекословно 
подчинение. При индийците това е управлението на вре-
мето – те не казват „не“, не влизат в директен конфликт, 
т.е. понякога няма да са в състояние да свършат работата, 
която е договорена. Това е по отношение на културните 
различия.

Иначе ми прави впечатление, че в България невинаги 
се полагат достатъчно усилия да се сформира екип и да се 
укрепи на международно ниво. Обикновено тук хората са 
в един офис и се познават, нашата култура е такава, че и 
след работа често се излиза на бира. Има силна човешка 
връзка, но не се полагат усилия да се създаде и укрепи 
дългосрочно виртуален екип. Затова е добре хората да се 
опознаят, да се обособят силните страни на хората и после 
да се набележат една или две цели, свързани изцяло със 
сплотяване на екипите в различните локации. Най-добре 
е да се направи това на живо, но напоследък се прави и 
онлайн.

Също така често срещам същия проблем, какъвто аз 
имах в началото на практиката си – предприемачите да се 
държат като шеф, който трябва да бъде по-умен от слу-
жителите, а да не ги възприема като съюзници. Затова и 
преходът от шеф към мениджър е много важен.

Когато компаниите прибавят екипи или клиенти от нови 
страни с различни култури или развиват по-големи проекти 
с повече хора, този обем изисква организация. Когато се 
включат множество локации и хора, се налага сплотяване 
чрез разбиване на по-малки групи.

- Скоро излезе ваша книга в Германия. Разкажете за 
нея.

- Това е историята за един немски предприемач, който 
решава да се намеси във възстановяването на селище от 
земетресение в подножието на Хималаите. Той задейства 
екип от международни експерти. Те успяват с помощта на 
правителството, кампании за събиране на средства, мно-
жество модерни методи на управление на средствата и на 
доброволците, да се справят и да изградят къщи за хората 
в беда.

Разказвайки тази история, включих много от нещата 
от моя опит. Книгата („Екипи без граници“) е драматична, 
има и смешни ситуации. Тя ми даде възможност да опиша 
своя опит в една история. Надявам се тя да е полезна и 
за българските читатели, когато се появи на пазара през 
май.

- Ако трябва в едно изречение да кажете коя е рецеп-
тата за това да се разбират хората, независимо в коя 
част на света са и работят, какво би било то?

- Всеки един е звезда. Това беше работно заглавие на 
моята книга. Много често мениджърите, поради непозна-
ване на екипите си, подценяват таланта на хората. Ако 
те подходят от гледна точка на индивидуалния талант, и 
се опитат да го открият в хората си, всеки разбере за та-
лантите на другия, това поражда изключителна енергия, 
запазва гравитацията в екипа, без оглед на култури и раз-
стояние. Всеки е звезда и ролята на шефа е да ѝ даде 
възможност да засияе.   

Обучение по Virtual Power Teams 
(„Мощни виртуални екипи“)
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и ПРАГМАТИЧНО
àâòîð: ßíà Êîëåâà

Ако не управляваме финансите си, те започват да 
ни управляват. Ако нямаме достатъчно знания и 
не се отнасяме интелигентно към парите си, ре-
зултатът винаги е в наш ущърб. В това уверява 
художникът Венцислав Илиев,  минал през пър-

вия Арт семестър на Корпоративния университет „Карол“.

Çà êîãî

Арт семестър e обучение по финанси, разработено за 
хора на изкуството. Образователно-творческият проект е 
за съвременни автори, които искат да случват нещата и не 
чакат те да им се случат, обяснява Милена Петкова, ръ-
ководител на проекта Арт семестър и мениджър Знание 
във финансова група „Карол“. Тази година инициативата се 
провежда за четвърти път и е през април в „Карол“. Обу-
чението е за хора със свободни професии и студенти, за-
нимаващи се с изкуство. Обикновено това са художници, 
скулптори, дизайнери, приложници, но добре дошли са и 

артисти от други сфери на изкуството. Сред участниците 
тази година е актриса, която освен с модерни форми на те-
атър се занимава и с грънчарство. Уникалната като формат 
програма не поставя ограничения във възрастта и опита. В 
Арт семестър досега са се включвали както автори с изгра-
дена кариера и с многобройни изложби у нас и в чужбина, 
така и студенти, които правят първата си самостоятелна 
изложба в „Карол“. Така например през 2015-а при открива-
нето на общата изложба в края на обучението скулпторът 
Николай Маринов създава творческо IPO и прави първично 
публично предлагане на акции от своята Фабрика за въоб-
ражение, която работи само на печалба. Ценните книжа са 
нарисувани от самия него и са на различна цена, като въз-
връщаемостта е според… въображението.

Îáõâàò

Темите и лекторите всяка година са различни, но със 
сигурност тук е мястото да научите как да управлявате па-

Арт семестър завършва с представяне на индивидуални проекти, вдъхновени от новите знания, и със сертификати за участие
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рите си, изкуство ли е инвестирането, как изкуството ра-
боти за парите и как парите работят за изкуството, какво 
представляват капиталовите пазари и защо си струва да ги 
познаваме. Извън чисто финансовите теми и управлението 
на парите се включват полезни лекции, свързани с марке-
тинга, комуникацията и продажбата на изкуство, аукциони-
те и авторското право. През тази година фокусът е върху 
това участниците да научат защо е важно да управляват 
собствения си бюджет, как да го правят, какво трябва да 
знаят, за да инвестират, какви фондове избират хората на 
изкуството, какво представляват колективните схеми на ин-
вестиране и какви са техните предимства. Основните лек-
тори по финансовите теми са изпълнителни директори във 
финансова група „Карол“, а гост-лектор е Стойне Василев, 
създател на сайта за лични финанси и собствен бизнес 
SmartMoney.bg. Той е и председател на УС на Българската 
асоциация на личните финансови консултанти.

Ôîêóñ

Участниците ще разберат как да изграждат своя личен 
бранд, как да осъществяват комуникацията с медиите и 
галериите, как да продават чрез интернет, как да регистри-
рат фирма или да се справят като фрилансъри, защо да се 
включват в проекти, пленери и конкурси, как сами да създа-
ват възможности и да осъществяват идеите си. Всичко това 
те ще научат от успешни художници и творци, участници в 
досегашните издания на Арт семестър. Онлайн с конкретни 
препоръки и полезни съвети се включват и български авто-
ри, които работят в чужбина. По темата за авторското право 
и личния финансов успех лектор е юристът Мирослав Мо-
равски, който е и музикант. А Цветанка Апостолова, стар-
ши експерт в Патентно ведомство, която има опит и като 
художник, ще разясни защитата чрез обекти на индустри-
алната собственост. За 
първи път в програмата е 
включена темата за пси-
хологията на творчество-
то и успеха. Как може да 
се препрограмираме, за 
да сме успешни в изку-
ството и в личния си жи-
вот, но и в управлението 
на финансите – отговор 
на този въпрос ще тър-
си Георги Ангелов, който 
води в „Карол“ авторска 
програма за седемднев-
на трансформация. Той 
е трейдър, но и лекар с 
докторат по имунология 
от един от най-престиж-
ните университети във 
Франция – Ecole Normale 
Superieure. Работил е във 

водещи лаборатории в областта на фундаменталната иму-
нология във Франция, Швейцария и САЩ. В Арт семестър 
ще провокира с концепцията за квантовото мислене.

Ìîñò

Арт семестър включва две седмици с лекции и артшопи 
и една творческа седмица, в която всеки създава своя твор-
ба, вдъхновена от новите знания. Обучението завършва с 
обща изложба, а по традиция след това в арт простран-
ството на „Карол“ се правят и индивидуални експозиции на 
участниците. „В Арт семестър ще учите и ще творите. Ще 
се превърнете от  Art Thinkers във Financial Thinkers, или хо-
рата с артистична нагласа ще се научат да мислят и финан-
сово. Чрез брейнсторминг ще превърнете индивидуалната 
творческа работа в екипно генериране на идеи, които ще 
пресъздадете с вашите изразни средства“, уверява Милена 
Петкова.

Често говорим за необходимостта от повишаване на фи-
нансовата грамотност, но в „Карол“ са намерили начин да 
правят това по твърде интересен и ефективен начин. Ето 
какво казва още художникът Венцислав Илиев: „Арт семес-
тър ме грабна с предизвикателството на парадокса. На пръв 
поглед между финансите и изкуството няма пряка връзка. 
Но това е само на пръв поглед. Защото парите и изкуството 
са свързани от дълбока древност. Знанията за управление-
то на личния бюджет и за инвестициите са необходими на 
всеки.“  Със сигурност подкрепата чрез знание, която „Ка-
рол“ осигурява, дава възможност на хората на изкуството 
да са по-уверени, когато продават своето творчество, но и 
когато инвестират.  Чрез Арт семестър компанията гради со-
лиден мост с хората на изкуството и създава модел, който и 
други биха могли да последват.   

ÕÎÐÀ ÍÀ ÈÇÊÓÑÒÂÎÒÎ ÑÅ Ó×ÀÒ ÄÀ ÓÏÐÀÂËßÂÀÒ 
ÏÀÐÈÒÅ ÑÈ Â ÀÐÒ ÑÅÌÅÑÒÚÐ ÍÀ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÈß 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÀ ÃÐÓÏÀ ÊÀÐÎË

По традиция участниците в Арт 
семестър създават колективна творба 
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ЧЕРВЕНА КНИГА 
íà ÈÇ×ÅÇÂÀÙÈÒÅ ÏÐÎÔÅÑÈÈ

àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

През февруари – първият цял месец от нача-
лото на мандата на Доналд Тръмп, работните 
места в американската икономика нараснаха 
с 235 000. Безработицата спадна до 4,7%, а 
заплатите нараснаха с 2,8% спрямо февруари 

2016 г. 

Ако се вземат предвид данните от януари, когато ра-
ботните места нараснаха с 238 000, очевидно има пози-
тивна тенденция на американския пазар на труда. Едно 
от основните обещания на Тръмп беше да спре изти-
чането на работни места към развиващия се свят и да 
засили американската индустрия. Така той се опитва да 

се противопостави на тенденцията за роботизация и ав-
томатизация на производството и за изчезване на цели 
професии в резултат на технологичните и на обществе-
ните промени. 

Тревога в тази посока се бие все по-често в последно 
време. През ноември 2016 г. – след победата на Тръмп 
на президентските избори, Центърът за бизнес, право и 
държавна политика към Колумбийското бизнес учили-
ще проведе дискусия за бъдещето на трудовия пазар в 
Щатите и защитата на работниците. Основни изводи от 
нея бяха, че каквато и правителствена политика да бъде 
водена, не може да бъде спряна замяната на хора от ма-
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шини – например от роботи в производството, от коли 
без шофьори, от автоматични системи за обслужване 
при плащания или в колцентровете. 

Отделни изследвания на консултантската компания 
McKinsey&Co. и Oxford Martin School посочват, че техно-
логиите биха могли да закрият близо половината от се-
гашните работни места. Ако тенденцията се постави в 
индийски или китайски контекст, през следващите десе-
тилетия биха могли да бъдат заменени от машини 2/3 от 
работниците в тези гигантски държави. Подобни процеси 
ще отслабят допълнително глобалната средна класа, тъй 
като работната сила ще премине от заетост на пълен ден 
към почасова работа и от трудови към граждански дого-
вори. 

В България хора с поглед върху икономиката също 
бият тревога за бъдещето. През октомври 2016 г. изпъл-
нителният директор на Българската стопанска камара 
Божидар Данев обяви, че след две години трудовият па-
зар у нас ще изглежда коренно различно заради изчезва-
нето на редица професии.

„Нуждата от преводачи ще бъде драстично намалена 
- 90%, нуждата от служители в някои офиси в банките ще 
бъде също намалена, защото всичко ще е по мобилен те-
лефон. Няма нужда от счетоводители. Младшите юристи, 
които правят справките, изчезват. Все по-богати ще стават 
хората с компетентности и все по-бедни ще бъдат хора-
та без компетентности и умения“, прогнозира Данев. Той 
посочи, че България е на едно от последните места по 
обхват на модела за учене през целия живот спрямо на-
селението. Едва 2% от българите са част от този модел.

Протести срещу технологиите, които изяждат работ-
ните места, има още от ранната ера на индустриалната 
революция, когато работници трошат машините в знак на 
недоволство от промените. През 20-те и 30-те години от-
ново се възражда това протестно движение, а в опит да 
осмисли тенденциите доминиращият икономист по оно-
ва време Джон Мейнард Кейнс измисля термина „техно-
логична безработица“. С настъпването на технологиите 
през 60-те години американският президент Джон Кене-
ди обявява за основно предизвикателство „поддържане-
то на пълна заетост, когато автоматизацията… замества 
хората“. Още тогава група от нобелови лауреати посочва 
опасността от нова производствена ера, в която иконо-
миката „се нуждае от все по-малко човешки труд“. 

Забележително е колко стар е този проблем и колко 
дълго време технологичното развитие съумява да дове-
де до отваряне на нови работни места, към които да се 
пренасочат работниците и служителите, чиито трудови 
позиции са изчезнали. Например появата на банкоматите 
през 80-те години води до известен спад на средния брой 
на касиери в банковите клонове в Щатите, но за периода 
между 1988 г. и 2004 г. броят на тези подразделения на-
раства с 43% и в крайна сметка общият брой служители 
в касите се увеличава. Вместо да унищожи професията 
касиер, банкоматът пренасочва банковите служители от 
еднообразна дейност, която може да се автоматизира, 
към активности отвъд възможностите на машините – на-
пример продажби или обслужване на клиенти, разказва 
The Economist. 

Независимо от това, технологичното и общественото 
развитие води до драстичното свиване или изчезване на 
заетите в различни професии. Ето някои от тях:

ÐÎÁÎÒÈÇÀÖÈßÒÀ È ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÈßÒ ÈÍÒÅËÅÊÒ 
ÇÀÏËÀØÂÀÒ ÐÀÁÎÒÍÈÒÅ ÌÅÑÒÀ ÍÀ ÐÀÁÎÒÍÈ×ÅÑÊÀÒÀ 
È ÍÀ ÑÐÅÄÍÀÒÀ ÊËÀÑÀ Â ÖÅËÈß ÑÂßÒ
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ÏÎÙÀËÜÎÍÈ

А м е р и к а н с к о т о 
бюро за трудови ста-
тистики очаква свива-
не с 28% на броя на 
пощенските служители 
в периода 2015-2022 
г. Причините за тази 
тенденция са много. 
От една страна, се 
развиват системи за 
автоматично сортира-
не на пощата. От дру-
га, наближава време-
то, когато роботи или 
дронове биха могли 
да доставят поща. От 
трета, комуникацията между хората от години се прех-
върля във виртуалното пространство. Възраждането на 
сантименталната практика да се изпращат картички с 
природни и градски пейзажи не може да спре прехода на 
общуването в дигитална посока. 

ÑËÓÆÈÒÅËÈ Â ÌÅÄÈÈ

Медийният бизнес в целия свят е в криза. Приходите 
от реклама намаляват, все по-малко хора купуват книж-
ни издания, вестници и списания са принудени да свият 
щата или направо да закрият дейността си. Оцеляват 
онези, които се приспособят към дигиталните техноло-
гии, и то най-вече, ако успеят да си осигурят заможен 
собственик. През последните години Washington Post бе 
купен от собственика на Amazon Джеф Безос, а Financial 
Times се озова в японски ръце. 

Част от тенденцията е, че световните медии все по-
рядко поддържат чуждестранни кореспонденти, защото 
да имаш подобен човек е много скъпо. Американски ме-
дии питат за анализ на кризата в Гърция своя постоянен 
пратеник в Лондон или просто преписват това, което по-
пулярните агенции пишат. 

Журналистите все по-често се преквалифицират в пи-
ари, а и самата журналистика все по-често се трансфор-
мира в средство за промотиране на определени компа-

нии, политики или политически интереси. 

Покрай кризата на медиите спада броят на отпечат-
ваните издания, което намалява нуждата от печатари. В 
условията на свиващ се пазар страньорите също стават 
по-малко търсени. Според Американското бюро за тру-
дови статистики през 2022 г. в Щатите ще работят с 13% 

по-малко журналисти, отколкото е имало през 2015 г. 

ÐÀÁÎÒÍÈ ÌÅÑÒÀ Â ÈÍÄÓÑÒÐÈßÒÀ

Виждали ли сте скоро пощальон?

Големите редакции остават в миналото

Машините вече са навлезли значително в 
индустрии като автомобилостроенето
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Най-отчетливо трудът ще бъде заменен от машини в 
производството. Индустрии като стоманодобив или ав-
томобилостроене отдавна страдат от свръхкапацитет. 
За да се конкурират в тези отрасли, компаниите трябва 
да увеличат добавената стойност от услугите, свърза-
ни с производството (например софтуера, използван в 
колите) или просто да автоматизират максимален брой 
процеси. 

Китай се очертава да е един от световните лидери в 
употребата на роботи в индустрията. Според Междуна-
родната федерация на роботите, ако през 2010 г. азиат-
ският гигант е представлявал 12% от световния пазар 
на индустриални роботи, през 2019 г. делът му ще дос-
тигне 40%. 

Автоматизацията на производството в Китай е отго-
вор на намаляващата като количество работна сила и 
средство за стимулиране на иновациите, пише японски-
ят сайт Nikkei.com. Пекин е поставил за цел „плътността 
от роботи“ да достигне през 2020 г. 150 на 10 000 работ-
ника, спрямо 49/10 000 през 2015 г. 

Подобни процеси текат навсякъде в индустриално 
развития свят. Те озна-
чават бъдеще на още 
по-голяма несигурност 
за трудещите се, на още 
по-голяма конкуренция в 
световен план и на още 
по-голяма разлика в до-
ходите и възможностите 
между квалифицирани 
трудещи се и неквали-
фицирани останали без 
работа. 

ØÎÔÜÎÐÈ È
 ÄÈÑÏÅ×ÅÐÈ 

С възхода на прило-
жения като Uber и Lyft 
хората могат да си дого-
ворят транспорт в градски 
условия без нуждата да 
звънят на диспечер, който 
да насочи такси към тях. 
Но възходът на роботи-
зираните автомобили и 
камиони може да направи самата професия на шофьора 
застрашена. Коли, задвижвани от алгоритми, биха мог-
ли да бъдат хакнати или атакувани електронно, но ако 
разполагат с добра цифрова сигурност, те биха свели до 
минимум риска от катастрофи. Затова има мнения и че 
застраховките на автомобили може в бъдеще да се ока-
жат ненужни и остарели като феномен. 

ÄÐÓÃÈ ÏÐÎÔÅÑÈÈ

В центровете за доставка на Amazon от години дейст-
ват роботи с минимална нужда от човешка намеса, кои-
то циркулират между палетите със стоки и преместват 
тези от тях, които са необходими, така че да се отговори 
на поръчките на клиентите. Поне част от трудещите се 
в сферата на товарната и разтоварната дейност също 
може да станат излишни заради автоматизацията.

Дали сегашната индустриална революция, свързана с 
роботите и изкуствения интелект, ще съумее подобно на 
предишните да създаде достатъчно нови работни места, 
които да заменят онези, ликвидирани от технологиите? 
Това е надеждата на стопанските плановици, теоретици-
те на бъдещето и на хората, които гледат отвъд края на 
месеца и фиша със заплатата. 

Днес технологията е толкова всеобхватна, че унищо-
жаването на няколко робота или компютъра – както т.нар. 
лудити са трошали машините в началото на индустриал-
ната революция в Англия, по никакъв начин не може да 
запази досегашните обществени и трудови баланси. Тех-
нологичният дух до такава степен е излязъл от бутилка-

та, че може скоро по-отговорни правителства да вземат 
политически мерки за защита на изчезващи професии, 
без които животът би станал по-унифициран и лишен от 
дух. Няма ли в бъдеще „изостанали“ райони, където ня-
кои професии все още са живи, да се превърнат в свое-
образни резервати, където миналото продължава да жи-
вее – с активната помощ на съответната държава?   

Автономните коли и споделеното пътуване 
ще застрашат професията на шофьора
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МИНАЛОТО
àâòîð: ßíà Êîëåâà

Българският пазар на авто-
мобили има своите нашен-
ски специфики. На него 
съжителстват както су-
пермодерни возила, така 

и колите на над 15-годишна възраст, 
които заемат почти три четвърти от 
целия ни автопарк. Поради своята 
ниска платежоспособност голямата 
част от населението си купува упо-
требявани коли.

Òåõíîëîãèè

Автомобилът вече не е само сред-
ство за придвижване, той е техно-
логия, удобство, безопасност, дори 
лукс и престиж. Електрифицираните 
и напълно електрическите модели 
са новите галеници на пазара. Ди-
гиталната свързаност също си казва 
думата. Колите на дизел и бензин за-
почват да отстъпват пред екологично 
чистите коли, които носят друго ка-
чество и удобство. Разбираемо, пър-
вото поколение електромобили вече 
си купува „билет“, за да си осигури 
„втора младост“ в България.

Ïîñîêà

Без автомобили вече не можем и 
е достатъчен бърз поглед в София, 
за да се уверим, че наистина коли-
те „изядоха“ тротоарите и места за 
паркиране вече трудно се намират. 
Има ли лек и за това? Със сигур-
ност варианти има най-различни 

и един от тях е „кар шеринг“ – спо-
деленото ползване на автомобили. 
Този модел придобива популярност 
на Запад, тъй като притежаването 
на автомобил става все по-скъпо и 
натоварващо. Община Виена напри-
мер насърчава кар шеринга на елек-
тромобили и активно съдейства за 
неговото развитие. Целта, която ав-
стрийската столица си е поставила, 
е през 2025 г. 80% от пътуванията в 
града да са чрез обществен транс-
порт и споделена мобилност, а не 
чрез лични превозни средства. Там 
дори смело предвиждат бъдеще без 
собствени коли. Друга очертаваща 
се тенденция са автомобилите без 
шофьор. Вероятно тази вълна няма 
да подмине София и големите градо-
ве в България. 

Â êðàê ñ ïðîìÿíàòà

Технологиите, комфортът, па-
зарът и нагласите към колите се 
променят бързо. Маркетинг мени-
джърите на големите автомобил-
ни компании са под засилващ се 
натиск по редица причини. Те най-
добре познават тенденциите, труд-
ностите, но и възможностите, тъй 
като всеки ден трябва да се справят 
с нови и нови предизвикателства.  
Задачата им е да продават повече. 
Как успяват, разказват трима марке-
тинг мениджъри на компании, които 
внасят автомобили.  
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ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ ÌÅÍÈÄÆÚÐÈÒÅ 
ÍÀ ÃÎËÅÌÈÒÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÈ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÑÀ ÏÎÄ ÑÈËÅÍ 

ÍÀÒÈÑÊ, ÍÎ ÒÅ ÍÀÌÈÐÀÒ ÏÚÒ Â 
ÄÈÍÀÌÈ×ÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ
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Г-н Каснаков, какъв тренд наблюдавате на паза-
ра на нови автомобили в България?

- Пазарът на нови автомобили в България ви-
наги е бил странно явление и на моменти доста 
непредсказуем. Това се дължи на факта, че заема 

малка част от общия пазар, където превес имат употре-
бяваните коли. Благодарение на фирмите и институциите 
търсенето на нови автомобили отбелязва известен ръст. 
За съжаление, индивидуалните клиенти не са основен 
фактор, влияещ на статистиката при покупката на нов ав-
томобил, а и надали скоро ще бъдат. Това говорят и офи-
циалните данни от статистиката, и сравненията със съсед-
ните страни.

- Като вносител какъв е вашият дял на този пазар 
през миналата година например?

- Относителният дял на конкретна марка е важен фактор 
на българския пазар, но в същото време често тази стой-
ност може да бъде изкривена. Ето защо е по-важно наме-
рението този дял постепенно да се увеличава и с уверени 
стъпки да се върви към утвърждаването в съзнанието на 
клиентите, а не толкова да се превръща в самоцел пре-
следването на неговото цифрово изражение.

- Какво ви „казва“ автомобилният пазар в момента?
- Пазарът е относително стабилен и няма критични си-

туации, както имаше преди няколко години. Върви се към 
плавно повишаване на нивата на продажби. Може да въз-
никнат сътресения единствено заради политическата ситу-
ация, която оказва доста пряко влияние.

- В динамиката на непрестанни промени какво се из-
исква днес от маркетинг мениджърите?

- Винаги се е изисквало да са многопластови в своите 
формулировки и действия. Налага го естеството на рабо-
та, което е едновременно теоретично и силно практическо. 
Тези хора трябва да притежават обширно поле от познания 
и интереси, често дори извън конкретната сфера на дейст-
вие, за да са ефективни и да изпълняват качествено своите 
идеи и проекти.

- Според вас какво трябва да се прави, за да растат 

продажбите на автомобили?
- Като начало държавата трябва да предвиди облекче-

ния за новите и ограничения за старите автомобили. Таки-
ва практики има в редица европейски държави. Парадокс у 
нас е, че за стар автомобил с много повече вредни емисии 
се плаща по-нисък данък, отколкото за нов автомобил, от-
говарящ на най-новите европейски екостандарти. Може да 
има стимули за хибридни и електрически автомобили, като 
например по-ниски данъци, възможности за паркиране в 
центъра и по-цялостна политика в тази насока.

Ïðîäàæáèòå 
ðàñòàò 
ïëàâíî

ÂÈÒÀÍ ÊÀÑÍÀÊÎÂ, 
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ 
ÌÅÍÈÄÆÚÐ 
ÍÀ “ÕÞÍÄÀÉ 
ÁÚËÃÀÐÈß”:
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- С какво са по-различни в нагласите и изискванията 
си клиентите днес?

- Не бих казал, че клиентите са много по-различни в из-
искванията си. По-скоро са поставени в по-различна ситуа-
ция, в която технологиите играят все по-голяма роля. Това 
прави някои от тях по-придирчиви към възможностите за 
свързаност на автомобила и доколко той би могъл да им 
е полезен в комуникационно натоварен ритъм. Съществу-
ват и хора, които просто искат да имат автомобил на поно-
сима цена. Те обръщат повече внимание на фактори като 
гаранция, поддръжка и икономичност.  Има и такива, които 
са верни на дадена марка и трудно биха изпробвали нещо 
различно. 

- Какво е бъдещето на автомобилите, което вече се 
задава?

- Бъдещето е в новите технологии - както в самия авто-

мобил, така и по отношение на задвижването. Забелязва се 
все по-ясно преход към все повече електрифицирани моде-
ли на всички марки. Това изглежда като трайна тенденция. 
Това са така наречените „хибриди“, „плъгин хибриди“ или 
напълно електрически модели. Продължават и разработки-
те на алтернативни задвижвания като двигатели, работещи 
с горивни клетки на водород. Върви се към екологично чис-
ти автомобили, които обаче носят удоволствие от шофира-
нето и да са пълноценни в своята основна функция.

- Какъв е измерителят за вашия професионален ус-
пех?

- Според мен успехът, освен с добре свършената рабо-
та, се измерва с вътрешната увереност и жаждата за из-
следване на непознати територии, но най-вече с личното 
удовлетворение. Това са градивните елементи, придаващи 
смисъл и енергия на действията ни.   

ÏÀÐÀÄÎÊÑ Å, ×Å ÇÀ ÑÒÀÐ ÀÂÒÎÌÎÁÈË ÑÅ 
ÏËÀÙÀ ÏÎ-ÍÈÑÚÊ ÄÀÍÚÊ, ÎÒÊÎËÊÎÒÎ ÇÀ ÍÎÂ, 
ÎÒÃÎÂÀÐßÙ ÍÀ ÀÊÒÓÀËÍÈÒÅ ÅÊÎÑÒÀÍÄÀÐÒÈ
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Г-н Добрев, какъв тренд наблюдавате на пазара 
на нови автомобили в България?

- В последните години се наблюдават сравни-
телно устойчиви ръстове в продажбата на нови 
автомобили. Все повече и у нас се увеличава тър-

сенето в сегмента SUV (високо проходими автомобили), 
което е и световна тенденция - в края на годината делът на 
продажбите им ще е над 30% в Европа. За жалост в стра-
ната расте потреблението и на употребявани автомобили, 
но искрено вярвам, че с правилните действия тази тенден-
ция ще бъде преборена. 

- Като вносител какъв е вашият дял на този пазар 
през миналата година например?

- Пазарният дял не е надеждно измерим показател за 
развитието и успеха на която и да е марка в България. Все 
още нямаме адекватни данни от държавния регулатор в ли-
цето на КАТ, митниците и институциите. Реекспортът е зна-
чителен и това изкривява статистиката. Много автомобили 
се отчитат като продадени в България, но веднага след това 
се изнасят извън граница. Затова за нас е важно стабилните 
ръстове на продажбите през последните години да се за-
пазят и занапред. През 2015 имахме 30% ръст, през 2016 – 
10%, тази година очакваме покачване с поне 10-15%.

- Какво ви „казва“ автомобилният пазар в момента?
- Ставаме все по-отговорни - както към природата, така 

и към самите себе си. Безопасността и околната среда ще 
са приоритет номер едно в близките години. Неслучайно 
Норвегия обяви намерението си да премахне изцяло бен-
зиновите и дизеловите автомобили до 2050 г. Други прави-
телства гласуваха нормативни актове с цел стимулиране 
покупката на автомобили с алтернативно задвижване. В 
България това все още звучи екзотично, но рано или късно 
тенденциите ще се пренесат и тук.

- В динамиката на непрестанни промени какво се из-
исква днес от маркетинг мениджърите?

- В общи линии сам си безсилен. Ако нямаш добър екип 
от инженери, дизайнери, анализатори, финансисти, потен-
циалът е минимален. И най-гениалните комуникационни 
стратегии трудно ще работят без добър продукт. С пълна 
сила важи и обратното - без добро маркетиране и най-до-
брият продукт ще е неуспешен. Качественото взаимодейст-
вие на всички управленски нива е важно за всеки бизнес, 
но това важи с особена сила за автомобилния бранш.

Òåõíîëîãèèòå 
ïðîìåíÿò è 
òàçè èíäóñòðèÿ

ÏÅÒÚÐ ÄÎÁÐÅÂ, 
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ 
ÌÅÍÈÄÆÚÐ ÍÀ 
“ÎÏÅË ÁÚËÃÀÐÈß”:
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- Какво трябва да се прави, за да растат продажбите 
на автомобили?

- Всеки пазар има своите специфики и няма универсал-
на рецепта. Българският пазар е силно ценово ориентиран 

и поради тази причина делът на употребяваните авто-
мобили е толкова голям. Смятам, че гъвкавите схеми 

на плащане, ниските месечни вноски, остатъч-
ните стойности, обратното изкупуване, въз-
можността за индивидуално конфигуриране 

са все ключови инструменти, които влияят 
за промяна на модела. Необходима 

е по-добра информираност на 
потребителите, което е и 
една от основните задачи 
на маркетинга. В последни-
те години потребителите 
търсят нещо повече от 

волан, педали и хубав 
дизайн. Имат нужда 
от нещо различно, от 

черешката на тортата.. 
Opel OnStar е един чу-
десен пример – освен 
изключително удобство и 
сигурност, дава усещане 
за специално отношение.

- С какво са по-различни в нагласите и в изисквания-
та си клиентите днес?

- Преди беше лукс да имаш климатик и серво на вола-
на, сега се търси свързаност, мобилно приложение, теле-
фония, масажиращи седалки, LED матрични светлини... 
Технологиите набират голяма скорост и това значително 
променя индустрията. 

- Какво е бъдещето на автомобилите, което вече се 
задава?

- Очакваме навлизането на автономните автомобили, 
управлявани изцяло от компютър. Въпрос на смело въоб-
ражение е какви ще бъдат следващите стъпки. Хенри Форд 
препоръчва да сме иновативни и да не се влияем от статук-
вото: „Ако питаме хората от какво имат нужда, те ще поис-
кат по-мощни коне.“ Ние сме тези, които трябва да зададат 
посоката и да търсим нови територии, а ако сме на прав 
път, пазарът ще го оцени. 

- Какъв е измерителят за вашия професионален ус-
пех?

- Това е екипен спорт. И три гола да си вкарал, ако си 
загубил мача, провалът е налице. Затова успехът е резул-
тат от усилията на много играчи, взаимодействащи си по 
безупречен начин. И се измерва преди всичко в удовлетво-
реността на крайния потребител.   

È ÍÀÉ-ÃÅÍÈÀËÍÈÒÅ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÈ 
ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÒÐÓÄÍÎ ÐÀÁÎÒßÒ ÁÅÇ ÄÎÁÚÐ 
ÏÐÎÄÓÊÒ, À ÁÅÇ ÄÎÁÐÎ ÌÀÐÊÅÒÈÐÀÍÅ 
È ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈßÒ ÏÐÎÄÓÊÒ ÙÅ Å ÍÅÓÑÏÅØÅÍ
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Г-жо Владимирова, като вносител какъв е ваши-
ят дял на пазара през миналата година?

- „Порше България“ е вносител на Volkswagen 
леки и лекотоварни автомобили и на Audi. Общият 
пазарен дял за 2016-а  при леките автомобили е 

11,2 %, а при лекотоварните - 11,4%.

- Какво ви „казва“ автомобилният пазар в момента? 
- Автомобилостроенето е иновативно производство. 

Концернът Volkswagen е сред първите по инвестиции в 
развойна дейност. През 2016 г. са инвестирани 13 млрд. 
евро за нововъведения. Предимствата, които иновациите 
внасят, са предизвикателство за маркетинг мениджъра на 
всяка високотехнологична марка. Продуктът е емоция, но 
клиентът се нуждае и от рационални аргументи при из-
бора.

- Какви са предизвикателствата за вас?
- Предизвикателство е медийната стратегия, изборът 

на  ефективен и максимално таргетиран подход за дости-
гане до клиентите. Телевизионната реклама е основното 
ни перо, дигиталната в посока ремаркетинг е друг тренд, 
който се налага извън стандартната дисплей реклама. 
Моделите, които са подкупващо евтини за достигнат кон-
такт, но не дават гаранция до какво съдържание ще видиш 
бранда си, не работят за премиум сегмента. Изкушението 
да ги избереш е голямо и за маркетинг мениджъра е ва-
жно да аргументира присъствието си в качествен контекст, 
който е по-скъп. Основната посока, която е доказано пе-
челивша за нас, е създаването на локално съдържание, 
което добавя  емоции и приближава марката до клиентите 
ни в България. Това е въпрос и на успешна работа с 
рекламната агенция.

- С какво са по-различни в нагласите и в изисквани-
ята си клиентите ви днес?

- Те са хора със стил, успели в собствения си бизнес 
и работа, ценят труда си и знаят стойността на парите, 
които инвестират в автомобила. Това са информирани и 
технологично грамотни хора, които винаги правят инфор-
миран избор. Работата с тях е предизвикателство и всяка 
сделка изисква много повече време за преговори, откол-
кото преди. Клиентът онлайн се информира за желания 
модел - в интернет проверява, анализира и едва после 
следва обаждане и посещение. Дигиталното съдържание, 
свързано с марката, трябва да е леснодостъпно, разбира-
емо, функционално и атрактивно.

- Какво е бъдещето на автомобилите, което вече се 
задава?

- Тенденциите, които дефинират бъдещите ни проду-
кти, са електрическо задвижване, дигитална свързаност и 
автономно шофиране. Всяка една от тях е представена в 
моделите на Volkswagen и Audi и се развива допълнител-
но с единствената цел да създаде добавена стойност за 
клиентите.

- Какъв е измерителят за вашия професионален ус-
пех?

- Първо са продажбите, а  в премиум сегмента в автомо-
билния пазар имиджът на марката е определящ. Фактът, че 
марката е международно успешна и еталон за техническо 
превъзходство, не означава непременно, че тя се приема 
така и на нашия пазар. Цената на  всяка марка отговаря на 
нивото на имиджа й на конкретния пазар и възприятието на 

Ауди в България е определящо за успе-
ха ни в продажбите.   

Êëèåíòèòå ñà 
âñå ïî-äîáðå 
èíôîðìèðàíè

ÏÐÅÑËÀÂÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ, 
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ ÌÅÍÈÄÆÚÐ ÍÀ 
“ÀÓÄÈ” È ÏÐ ÌÅÍÈÄÆÚÐ 
ÍÀ “ÏÎÐØÅ ÁÚËÃÀÐÈß” :

ÏÐÎÄÓÊÒÚÒ Å ÅÌÎÖÈß, ÍÎ ÏÐÈ ÈÇÁÎÐÀ ÍÀ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈË ÑÅ ÒÚÐÑßÒ È ÐÀÖÈÎÍÀËÍÈ ÀÐÃÓÌÅÍÒÈ 
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ÅËÅÊÒÐÎÄÎÌÀÊÈÍÑÊÈÒÅ ÓÐÅÄÈ, 
БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

Домакинските уреди са нещо, без което не можем. 
Хладилници, перални машини, съдомиялни, су-
шилни, бойлери, готварски печки и котлони, аб-
сорбатори, климатици, прахосмукачки, ютии, кафе 
машини, малки кухненски уреди… Не искаме да си 

представим какво би бил домът ни без тези наши верни по-
мощници. Кой ли обаче се грижи за нашия комфорт и дали 
ни гарантира качество, което да не създава проблеми?

Ðàçâèòèå

Основна отличителна черта на сектора е приносът му за 
енергийната и ресурсната ефективност, същевременно по-
требителите имат голям спектър от възможности за избор. 
Важни характеристики са удобство, енергийна ефектив-
ност, дизайн, издръжливост, следпродажбени услуги и дос-
тъпност. В страната секторът включва производителите на 
домакински уреди, които работят на територията на  Бъл-
гария, както и представителствата на големите европейски 

и световни марки. В България развиват дейност три големи 
производствени предприятия: „Либхер-Хаусгерете Марица“ 
(производство на хладилни уреди), „Елдоминвест“ (електри-
чески бойлери, уреди за готвене, отоплителни уреди, уреди 
за алтернативна енергия) и ТЕСИ (електрически бойлери, 
отоплителни уреди). Те реализират продукцията си както на 
българския, така и на чужди пазари. „Елдоминвест“ доставя 
на Балканите, в Европейския съюз, в Руската федерация и 
Азия. ТЕСИ продава в над 50 държави на четири континен-
та. „Либхер-Хаусгерете Марица“ произвежда за европейски-
те пазари. Наред с трите големи предприятия съществуват 
и няколко малки фирми за домакински уреди, но за тяхната 
дейност няма обобщени данни. На българския пазар доми-
нират чуждите брандове за  по-голямата част от видовете 
уреди за бита. Изключение правят българските марки бой-
лери ЕЛДОМ и ТЕСИ и някои малки отоплителни уреди. По-
особен случай е марката ЛИБХЕР, която е собственост на 
чужд концерн, но българите я възприемат като своя, тъй като 
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ÔÀÊÒÎÐ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÁÐÀÍØÀ 
ÑÀ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈÒÅ ÇÀ ÓÌÅÍ ÄÎÌ. ÙÅ 
ÎÖÅËÅßÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈÒÅ, ÊÎÈÒÎ ÑÀ 
Â ÊÐÀÊ Ñ ÍÀÃËÀÑÈÒÅ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈÒÅ 

от години хладилните уреди под този бранд се произвеждат 
у нас. Най-продаваните уреди на българския пазар са  пе-
ралните машини и хладилниците. Това обобщава Габриела 
Чифличка, генерален секретар на  Асоциация СЕСЕД Бъл-
гария. Организацията обединява производителите на елек-
тродомакински уреди в страната и търговски представители 
на големите европейски производители, сред които BSH, Го-
рене, Груп СЕБ, Електролукс, Уърлпул. 

Êúäå ñìå íèå

В Европейския съюз има 
3432 производствени пред-
приятия, докато в България те 
са около 20. Оборотът, гене-
риран от сектора в общността 
през 2014 г., е 43 млрд. евро, 
а в България - 277 млн. евро. 
Тенденцията в ръста на тър-
говския оборот в България е 
положителна. Секторът отбе-
лязва много добри показатели, 
при положение че българският 
пазар е един от най-малките 
в ЕС. За периода 2008-2014 г. 
оборотът в сектора се е пови-
шил с 22%, на фона на липса 
на растеж  и отрицателните 
стойности за 15 други страни и 
в сравнение с 3% ръст в Полша 

и 5% ръст в Германия. Добавената стойност на сектора на 
домакинските уреди в България за БВП на ЕС по данни на 
Евростат  за 2013 г. е 48 млн. евро. За последните три години 
все още няма обобщена статистика. 

Íàãëàñè

Данните на НСИ за 2015 г. показват, че 92% от български-
те домакинства имат перална машина, а 98% - хладилник. 
Домакинствата, притежаващи климатици, са 33%, а съдо-
миялни машини - около 10%. Националната статистика не 
предоставя данни за други продуктови групи. 

През 2015 г. СЕСЕД България прави проучване на на-
гласите на българските потребители спрямо домакинските 
уреди. В него потребителите заявяват, че използват елек-
троуредите в домакинството си 8-10 години, като близо 40% 
посочват, че ги употребяват над 10 години, а 1/3 - над 15 го-
дини. Безспорно домакинските уреди осигуряват по-добро 
качество на живот. Надеждността им е висока и те имат ста-
билност по отношение на продължителността си на живот, 
а достъпността им  като цена се е повишила многократно. 
Качеството е много важен критерий за покупка и то влияе 
върху доверието на потребителите към марката.

Òðåíä

Секторът на домакинските уреди допринася за създа-
ването на преки и непреки работни места, непрекъснатото 
развиване  на иновациите и повишаване на качеството на 
живот на хората, опазването на околната среда и постига-
нето на устойчивост, уверяват от асоциацията. Броят на 
директно заетите в сектора в България е около 4000 души 
(на 12-о място сред страните от ЕС), но браншът създава и 
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недиректна заетост под формата на работни места в търговията, по-
дизпълнителите и доставчиците от леката промишленост, логистика-
та и следпродажбения сервиз. По данни на Евростат, секторът на до-
макинските уреди в България е инвестирал 8,5 млн. евро през 2014 
г. за развойна дейност спрямо 1,4 млрд. евро инвестиции за целия 
Европейски съюз. В България инвестициите за развойна дейност 
са се увеличили с 22% за периода 2008-2014 г. Производителите на 
домакински уреди се стремят да разработват иновативни, трайни, 
енергийноефективни и безопасни продукти. Те финансират управле-
нието на отпадъците от електрическото и електронното оборудване. 
Чрез отговорно отношение на всички етапи от живота на продукта, 
от идеята до оползотворяването на отпадъка, браншът допринася за 
ефективното използване на ресурсите и за постигането на кръговата 
икономика. „Стремежът на производителите е домакинските уреди 
да са с все по-висока енергийна ефективност. Уредите на нашите 
членове отговарят на европейските и международните стандарти и 
тяхното съответствие със законодателните изисквания се проверява 
чрез извършване на тестове в  специализирани лаборатории“, уве-
рява Габриела Чифличка.

Ìîäåðíèçàöèÿ

Иновациите са двигател на сектора и така се стига до пускане на 
пазара на  продукти с все по-висока енергийна ефективност и тази 
тенденция ще се задълбочава. С предстоящото приемане на новия 
Рамков регламент на Европейския парламент и Съвета на ЕС за ети-
кетиране за енергийна ефективност и на специализираните регламен-
ти за продуктовите групи се създават предпоставки за още по-голямо 
повишаване на енергийната ефективност на уредите. Това ще е важен 
принос на сектора, а и за икономиката, уверява председателят на Асо-
циация СЕСЕД България Асен Георгиев. 

Енергийната ефективност и тенденциите за изграждане на умен 
дом ще са фактор в развитието на бранша. Конкуренцията на този 
пазар е традиционно висока и ще оцелеят производителите, които 
са в крак с нагласите на потребителите.  

 Áðàíøúò íà äîìàêèíñêèòå óðåäè íå-
ïðåêúñíàòî èíâåñòèðà â ðàçâîéíà äåé-
íîñò, îòãîâàðÿùà íà ñúâðåìåííèòå êîí-
öåïöèè çà óìåí äîì.

 Ñâúðçàíèÿò äîì ùå äàäå âúçìîæíîñò 
íà ïîòðåáèòåëèòå äà äîïðèíåñàò çà 
ñïåñòÿâàíå íà åíåðãèÿ ÷ðåç âúçìîæíîñò-
òà äà êîíòðîëèðàò  ñîáñòâåíèòå ñè 
íóæäè îò åëåêòðîåíåðãèÿ è âðåìåòî íà 
èçïîëçâàíåòî é.

 Íå å ôàíòàñòèêà ãîâîðåùèÿò õëàäèë-
íèê, êîéòî èíôîðìèðà çà íàëè÷íèòå â íåãî 
ïðîäóêòè, ïðåäëàãà ðåöåïòè çà ãîòâåíå 
èëè íàïèòêè, íàïîìíÿ íè, ÷å çà âå÷åðÿòà 
íè å íåîáõîäèì ïðîäóêò, êîéòî ëèïñâà 
â íåãî. Ãîòâàðñêàòà ïå÷êà ìîæå äà ïðè-
ãîòâÿ õðàíàòà,  äîêàòî ïúòóâàìå íà 
ïúò çà äîìà è äà èçáÿãâà íàòîâàðåíèòå 
÷àñîâå íà åëåêòðè÷åñêàòà ìðåæà. Áîé-
ëåðè è îòîïëèòåëíè óðåäè ìîæå äà ñà ñ 
åëåêòðîíåí ïðîãðàìàòîð, ïîçâîëÿâàù 
ïðåäâàðèòåëíî çàäàâàíå íà ïåðèîäà è 
ðåæèìà íà ðàáîòà íà óðåäà; èíòóèòè-
âåí ñàìîîáó÷àâàù ñå ñîôòóåð ïðè áîé-
ëåðèòå, êîéòî ñëåäè ïîâåäåíèåòî ïðè 
ïîòðåáëåíèå è îñèãóðÿâà íåîáõîäèìîòî 
êîëè÷åñòâî òîïëà âîäà òî÷íî êîãàòî å 
íåîáõîäèìî, ïðè òîâà ñ íàé-ìàëúê ðàçõîä 
íà åëåêòðîåíåðãèÿ.

 Óðåäèòå ñ Wi-Fi óïðàâëåíèå îò ìîáèë-
íî óñòðîéñòâî ñà ïðèìåð îò áëèçêîòî 
áúäåùå.

 Ïîâèøàâàíåòî íà åíåðãèéíàòà åôåê-
òèâíîñò íà óðåäèòå å òðàéíà òåíäåí-
öèÿ.

  Îñíîâåí ïðîáëåì ïðåä ñåêòîðà â Áúë-
ãàðèÿ å ëèïñàòà íà äúëãîñðî÷íà äúðæàâ-
íà ïîëèòèêà çà ñíèæàâàíå íà êðàéíîòî 
åíåðãèéíî ïîòðåáëåíèå â äîìàêèíñòâà-
òà. Íÿìà íîðìàòèâíè ðåãóëàòîðè, ñòè-
ìóëèðàùè âíåäðÿâàíåòî íà åíåðãèéíî 
åôåêòèâíè óðåäè â áèòà. 

 Ñèñòåìàòà íà îáðàçîâàíèåòî å äà-
ëå÷å îò ðåàëíèòå ïîòðåáíîñòè íà áèç-
íåñà, êîíñòàòèðàò ïðåäñòàâèòåëèòå 
è íà òîçè ñåêòîð. Ëèïñàòà íà èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêè ïåðñîíàë å ñåðèîçåí 
ïðîáëåì çà ïðîèçâîäèòåëèòå. Ãîëåìè-
òå êîìïàíèè ïîëàãàò óñèëèÿ ñàìè äà ñå 
ñïðàâÿò ñ ïðîáëåìà çà ðàçâèòèå íà êà-
äðèòå ñè è ñàìè îáó÷àâàò ñëóæèòåëèòå 
ñè çà ïîâèøàâàíå íà êâàëèôèêàöèÿòà è 
çà ïðåêâàëèôèêàöèÿ. 

 Íàëè÷èå íà íåëîÿëíè èãðà÷è, êîèòî 
ïóñêàò íà ïàçàðà ïðîäóêòè, íåñúîò-
âåòñòâàùè íà çàêîíîâèòå èçèñêâàíèÿ. 
Ñðåùó òÿõ òðÿáâà äà ñå âçåìàò èíñòè-
òóöèîíàëíè ìåðêè îò ñòðàíà íà äúðæà-
âàòà, êàòî ñå çàñèëè íàäçîðúò íà ïàçà-
ðà. 

Òåíäåíöèè

Ïðîáëåìè 
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ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÒÅ 
ÑÊÓÒÅÐÈ на ДЕСИ
ÊÀÊ ÅÄÍÀ ÌËÀÄÀ ÐÓÑÅÍÊÀ ÎÒÈÄÅ ÄÀ ÐÀÁÎÒÈ Â 
ÊÈÒÀÉ È ÑÅ ÂÚÐÍÀ Ñ ÈÄÅß ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÁÈÇÍÅÑ

Със създаването на своя 
първи електрически скутер 
Деси Николова постави 
началото на Моторета Груп
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Свръхкомпетентността е по-опасна от пълната не-
компетентност, гласи един от законите на Мърфи. 
Но за Деси Николова това не е само парадокса-
лен принцип, а реална ситуация, която я подтиква 
да  създаде собствен бизнес и собствена марка 

електрически скутери „Моторета“. Както се казва, всяко зло 
за добро. 

Със сигурност историята на 29-годишната Деси разбива 
много от клишетата, пуснали корени у нас.

Ïúò

Деси Николова е основател и собственик на Моторета 
Груп. Тя избира амбициозно име, тъй като вярва, че ерата 
на електромобилите предстои и нейната компания ще ста-
не лидер на пазара. Родена е в Русе и е завършила специ-
алността „Индустриален мениджмънт“ в Русенския универ-
ситет „Ангел Кънчев“. Първата й работа е като консултант 
по управление на отпадъците в Регионалната инспекция по 
околната среда и водите. След около 4 г. решава да замине 
в чужбина, за да натрупа опит. Избира Китай и през 2009 г. 
вече е в Шанхай. Насочва се към сферата на недвижими-
те имоти и намира работа в сингапурска компания, която 
управлява офис сгради в различни части на града. Какъв-
то и транспорт обаче да избере, придвижването е трудно 
поради натоварения трафик и липсата на удобна връзка 
с метрото. Нейни приятели карали електрически скутери 
и я уверявали, че това е най-удобното транспортно сред-
ство за градски условия. Тя също си купува скутер и той се 
превръща в нейна страст. „Скутерът е своеобразен хибрид 
между мотоциклета и велосипеда, той е удобен и лесен за 
управление“, обяснява Деси. 

Îáðàòíî êúì Ðóñå 

Младата българка стига до позицията старши мениджър 
„Продажби“, но започва да мисли за връщане обратно в 
България. „Идеята ми не беше завинаги да остана в Китай, 
а просто да натрупам полезен опит. Искаше ми се да отворя 
мисленето си и да разширя хоризонтите отвъд ограничени-
ята. Когато реших да се върна в България, започнах да си 
търся работа. Но... въпреки опита, който имах, и владеене-
то на английски, руски и китайски език, не успях да намеря. 
Казваха ми, че съм свръхквалифицирана и ме отхвърляха 
като кандидат за работа. Така стигнах до идеята, че трябва 
да създам свой бизнес“, разказва Деси Николова. В тър-
сенето на подходящата сфера на дейност решава да за-
ложи на своята страст и да я превърне в собствен бизнес. 
Електрическите скутери са неразработена ниша на нашия 

пазар, но това не я спира. 

Ñîáñòâåí áðàíä

Деси започва да избира най-подходящия бизнес модел 
за своя стартъп. Тя отчита колебанията в качеството на 
китайските стоки и решава да конструира собствена кон-
фигурация, пред това да внася изцяло готов продукт. Са-
мата тя има необходимата техническа грамотност и наби-
ра смелост да използва тези си умения в създаването на 
качествено изделие с оптимални характеристики. Седем 
месеца тя проучва и тества различни компоненти, обикаля 
фабрики, консултира се с инженери и професионалисти в 
сферата. Избира най-добрите части на световни произво-
дители и с двигатeл Bosch прави крайната конфигурация 
на скутера „Моторета Д1“. После минава през тестове и 
сертифициране. Залага на съществуващ дизайн и откупу-
ва правата от фабрика в Китай. Собствен дизайн би отнел 
много време и значително би оскъпил продукта. Мечтата 
за скутер с уникална визия обаче остава, но това ще дой-
де на дневен ред едва след като компанията се развие и 
пазарът се отвори. Засега се предлага само един модел 
скутер в различни цветове и възможности за външна пер-
сонализация.

Íàêúäå

Компанията стартира първо в страната, когато се раз-
расне тук, ще тръгне към съседните страни, а после и към 
други пазари. Основателката на Моторета Груп се надява 
да успее да допринесе за навлизането на това екологично 
транспортно средство, което идва заедно със създаването 
на нов вид култура. Обича предизвикателствата и в своя 
житейски път е показала, че умее да ги посреща и да се 
справя с тях по най-добър начин. Тя уверено стъпва в сфе-
ра, считана по правило за мъжка: „Когато имаш страст към 
конкретна професия, имаш задвижващата сила и може да 
се развиваш блестящо. Факт е, че мъжете постоянно навли-
зат в женски територии, като гримьорство, фризьорство, 
козметика, кулинария. Време е и жените да започнем да им 
„крадем хляба“. Всъщност в това начинание тя намира опо-
ра в лицето на своя баща, който от години професионално 
се занимава с поддръжка на автомобили. 

Деси вярва, че ако всеки в България даде най-доброто 
от себе си, икономиката ще тръгне нагоре и страната ще 
стане привлекателно място за работа и живеене. У дома 
винаги е най-добре, уверява тя. И ако се интересувате 
какво кара – без съмнение това е електрически скутер 
„Моторета Д1“.   

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

1. Действайте смело. Нищо не може да се обър-
ка чак толкова критично. Дори и от най-лоша-

та ситуация може да извлечете ползи, тъй като 
опитът е най-добрият учител.

2. Когато избирате с какво да се захванете, 
си представете как се събуждате сутрин 

и трябва да се заемете с него. Ако скочите от 
леглото и с удоволствие започнете да решавате 
всички задачи, то това е правилното нещо. 

3. Направете план за развитие, като се опира-
те и на опита на други, които са успели преди 

вас.

4. Не се страхувайте да загърбите „сигурните 
неща“ и да се хвърлите в неизвестното на 

своя нов бизнес. Ако вярвате в себе си, ще „прохо-
дите“ бързо и ще започнете да „тичате“.

5. Вдъхновявайте се от позитивите в работа-
та и не се вторачвайте в потенциалните не-

гативи.

6. Ако с първия опит не сполучите, със сигур-
ност ще ви дойде друга идея, стига да не се 

откажете. Затова опитайте пак. 

Êîãàòî ñòàðòèðàø áèçíåñ
Ñúâåòè îò Äåñè Íèêîëîâà
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ÇÂÅÇÄÍÈßÒ ЗВЕЗДИН

Името на Звездин Бесарабов нашумя 
покрай наградите на Българската асо-
циация по информационни технологии. 
С разработката ArduWrite той спечели 
„Младежката награда“, след като тази 

година за първи път можеше да участват и учени-
ци. Проектът на десетокласника от Националната 
природо-математическа гимназия (НПМГ) пред-
ставлява авторски създадена машина за автома-
тизация на персонализиран човешки ръкопис. 

Ðúêîïèñ îò ìàøèíà

Идеята за ArduWrite се ражда случайно. Звез-
дин е левичар и получил лоша рана на ръка-
та, поради което няколко седмици не можел да 
пише. Така му хрумнало да накара компютъра да 
пише вместо него. Започнал да търси реализа-
ция на идеята и решил да направи комплексно 
устройство със софтуер, хардуер и фърмуер, 
което да има и реално приложение. Целта му 
била не просто да направи нещо иновативно, 
но и да развие умения. В продължение на около 

година и половина той на-
мира начин за автентично 
пресъздаване на почерк. 
Към ArduWrite има мо-
билно приложение, което 
трябва да бъде обучено на 
ръкописа на даден човек. 
После машината запомня 
неговия почерк, тя може 
да пише всичко и всеки 
път по уникален начин в 
неговия стил. Текстът се 

въвежда чрез клавиатурата. С ArduWrite напри-
мер може да направите персонализирани покани 
за специално събитие, с което да покажете лично 
отношение.

Êîìåðñèàëèçàöèÿ

Звездин вече мисли за комерсиалната реали-
зация на своята разработка. Проучил е, че голям 
брой от проектите се провалят, опитвайки да на-
берат финансиране през crowdfunding платформи 
(за групово финансиране), тъй като широката ау-
дитория не може да оцени проекти, разбираеми 
само от професионалисти. Друга трудност при 
crowdfunding е сложността да се организира про-
изводството на продукта. Към разработката му 
вече има интерес от големи компании, сред тях 
е световният производител на графични таблети 
Wacom. Засега предложението е пробно, техноло-
гията трябва да бъде интегрирана, за да се види 
как ще работи.

Íàêúäå

„Ако човек иска да постигне нещо голямо, тряб-
ва да е упорит и да учи сам, след като в интернет 
има толкова много ресурси. Няма училище или 
курс, който бързо да ти даде цялото необходимо 
знание“, казва Звездин и уточнява, че предпочита 
сам да развива уменията си. Той се интересува от 
програмиране и електроника, физика и математи-
ка. Не се вижда като човек, който до края на живота 
си ще работи в някой офис по осем часа на ден. В 
момента работи по много повече от осем часа, тъй 
като целта му е сега да натрупа знания, които след 
време да му дават възможност да печели достатъч-
но, за да си позволява пътувания из цял свят. „Ка-
къв е смисълът човек да работи, ако работи само 
за да може да работи още повече“, недоумява де-
сетокласникът. Според него вариант е човек да из-
мисли нещо гениално, което после да му гарантира 
високи приходи и по-малко натоварване, но това е 
малко вероятно. Затова за него е важно един ден 
работата да му носи голямо удовлетворение. Засе-
га не е решил какво ще следва, но разглежда като 
възможност компютърните науки, електрониката, 
физиката и математиката. Проучва възможностите 
за добро образование по света и у нас, но не из-
ключва варианта вместо да учи в университет, да 
създаде технологична компания.

Ñúñòåçàòåë

Звездин ходи главно на състезания, в които 
участието е с представяне на разработка. Ци-
кълът за подобно участие е една година, после 
трябва да направи нова, и цялото му време извън 
училище е посветено на това. Само в рамките на 
тази учебна година е участвал в десетина състе-
зания, сред които Есенният турнир по ИТ „Джон 
Атанасов“, където печели първо място в катего-
рия „Приложни програми“, Националното състе-
зание „УчиБан“, където получава награда в кате-
гория „Информатика и IТ“, на Панаира на науката 
и иновациите взема специалната награда „Best 
Exhibition in Physics, Electronics and Computer 
science“ от Yale university в САЩ. На междуна-
родното състезание Wacom Inkathon в Лас Вегас 
е единственият ученик и единственият европеец 
- спечелва трето място във финалното класиране. 
Получава  отличие в националното състезание за 
ученически разработки apps@NPMG, награда му 
носи и новата разработка Obitcoin, с която се със-
тезава на „УчИМИ зимна конференция“. Предло-
жен е за национален кръг на Националната олим-
пиада по IТ, а до края на тази година му предстоят 
поне още 7 изяви с новата разработка Obitcoin.

ÄÅÑÅÒÎÊËÀÑÍÈÊÚÒ 
ÎÒ ÍÏÌÃ ÍÅ 

ÑÏÈÐÀ ÄÀ ÏÅ×ÅËÈ 
ÑÚÑÒÅÇÀÍÈß 

È ÍÀÃÐÀÄÈ ÎÒ 
ÊÎÍÊÓÐÑÈ
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Äà íàïðàâèø ñèñòåìà

Obitcoin е система, която позволява създаването на 
кооперативи. Тя е с отворен код, публична е и мотивира 
предприемаческата активност. Името й идва от това, че 
програмата се изпълнява в децентрализирана мрежа на 
криптовалута. Звездин базира разработката си на практи-
ките в дигиталния кооператив Obecto, основан от научния 
му ръководител Тодор Колев. „В кооператива основното 
вложение е трудът на кооператорите, а не капиталът. Хо-
рата имат възможност да работят заедно по определен 
проект, а когато започнат да се получават приходи, разпре-
делението става справедливо и прозрачно, според приноса 
на всеки. След като кооператорите се съгласят с общите 

условия на кооператива, те започват да разпределят точки 
помежду си, следвайки заложените в системата правила. 
При нужда от изключения в правилата, всички кооператори 
гласуват демократично през системата и така лесно се на-
мира решение, без намесата на адвокати“, обяснява Звез-
дин. Obitcoin трябва да е изключително надеждна и затова 
в продължение на пет месеца е проучвал как да я направи 
непробиваема. Системата не може да бъде спряна, изтрита 
или по някакъв начин данните в нея да бъдат променени. 

 
Звездин Бесарабов успява с всичко, което се заеме. 

Той се стреми не просто да печели състезания, а по най-
добър начин да прави нестандартни неща, които да наме-
рят приложение.   
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БЪЛГАРСКИ МЕД 
ÏÐÎÁÈÂÀ Â ÊÈÏÚÐ
àâòîð: Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, Êèïúð

Буркани с кехлибарен мед от България, чай от 
ароматни билки от родните поля, мармалади от 
роза и български плодове, козметика с натурал-
ни масла запълват стелажите. До тях - глинени 
съдове за готвене, изделия от дърво и дърворез-

би, сувенири от традиционните български занаяти. Фол-
клорната музика, която тихо звучи, напълно потапя всеки 
клиент в българска атмосфера в... Никозия. 

Така изглежда най-новият български магазин в Кипър, с 
който предприемачеството на нашите сънародници в сре-
диземноморската страна се разшири в още една пазарна 
ниша. След магазините за български хранителни стоки, 
българска козметика и други български стоки в началото на 
март т.г. в Никозия бе открит и първият специализиран ма-
газин за български мед и пчелни продукти. 

Новото търговско присъствие с български адрес навлиза 
в „запазена“ територия на бизнес с традиции в Кипър – раз-
витието на пчеларството и производството на мед и пчелни 
продукти датират от векове на слънчевия остров, с което 
той се гордее и днес. В последните години секторът на на-
туралните и билкови продукти, на типичните сладкарски 
изделия от местни плодове и ядки става все по-популярен 

сред потребителите в страната и е един от най-динамични-
те направления в малкия бизнес, основно семейни фирми. 
Кипърско сладко от рози - от село Агрос в планината Тро-
дос, бе регистрирано през юни м.г. от Европейската коми-
сия със „защитено географско указание“. Две изложения  
на малки и среди фирми в края на миналата година пред-
ставиха пред обществеността широк спектър от мед, мар-
малади, билкови продукти и изделия с природни съставки. 
Медът е със задължително присъствие на традиционната 
кипърска трапеза и това се популяризира от осъществява-
вана от хотелиерската индустрия на острова туристико-гас-
трономична програма „Кипърска закуска“. Семейната фир-
ма „Mellona“, която има едва 6-членен персонал и работи 
от 2010 г., специализирайки се в производството на суров, 
необработен мед, спечели годишната награда за иновации 
в хранително-вкусовата промишленост на острова за 2016 
г. Малко бурканче с кипърски мед с логото на Кипърската 
организация за туризъм пък е един от сувенирите, с които 
страната се рекламира сред своите чуждестранни гости. 

„Ние залагаме на 

âèñîêîòî êà÷åñòâî 

на българския мед, който предлагаме, за да пробием на 
кипърския пазар“, уверен в конкурентоспособността му е 

Свилен Желев 
с амбицията 
за български 
пробив на 
кипърския пазар
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Свилен Желев, 42-годишният собственик на новия българ-
ски магазин на фирма „Tria Enniaria“ (на гръцки означава 
„Три деветки“ или „999“ – любими числа на Свилен). 

„Момче, твоят мед е по-хубав“, признал честно възраст-
ният кипърец, пчелар производител, който закупил мед 
като „таен клиент“, а после седнали заедно със Свилен да 
дегустират взаимно продукцията си. Това била една от пър-
вите и най-високи професионални оценки, която сънарод-
никът ни получил за качеството на внасяния от него мед от 
България.

Сладкия си бизнес той започва точно преди една година 
- първата доставка на кехлибарения продукт пристига в Ки-
пър през април 2016-а. Медът идва директно от производи-
телите – дребни собственици на пчелини, сред които и тъ-
стът на Свилен, в шуменски села. „Това е висококачествен 
домашен мед, не е промишлено производство, не е обра-
ботван фабрично, където при нагряването се губят много от 
ценните му вещества. Продукцията е минала през всички 
необходими лабораторни тестове и проверки, отговаря на 
стандартите – български и международни (НАССР и ИСО 
2001), има необходимите сертификати и разрешителни за 
продажба в чужбина“, подчертава Свилен.

Първи клиенти стават негови колеги на предишната му 

работа, които оценяват ароматния български мед като „не-
вероятно хубав“, правят нови поръчки и… търговията по-
степенно тръгва. „Tria Enniaria“ набира популярност и чрез 
социалните мрежи и започва да прави доставки за наши 
сънародници и кипърци и в другите градове на острова. 
След успеха на „пробния“ период идва и идеята за собстве-
на търговска база. „В Кипър много по-лесно от България се 
прави малък бизнес, облекчени са условията за внос и от-
криване на подобни малки магазини като нашия“, обяснява 
собственикът му. Увереност за новото начинание му дава 
и натрупаният опит от 12-годишната му работа в различни 
търговски обекти на острова, където е преминал и редица 
обучения по маркетинг, продажби, ценообразуване. 

Магазинът отвори врати, представяйки продукцията на 

8 áúëãàðñêè ôèðìè

Медът си остава основен продукт в него, като клиентите 
могат да избират между четирите основни вида български 
мед - акациев, липов и билков, всички от Шуменския край, 
а също и най-известния манов мед от Странджа. В резул-
тат на първото маркетингово проучване дошла идеята да 
„добавят“ към меда българските билкови чайове – сега ма-
газинът предлага на кипърския пазар голямо разнообразие 
на вкусове, аромати и опаковки на фирмите „Билек“ и „Би-
опрограма“. После разширили с други храни и напитки на 

ÐÎÄÍÎÒÎ 
ÏÐÅÄÏÐÈÅÌÀ×ÅÑÒÂÎ 
ÑÅ ÐÀÇØÈÐÈ Â ÎÙÅ 
ÅÄÍÀ ÏÀÇÀÐÍÀ 
ÒÅÐÈÒÎÐÈß ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÀ, ÏÐÈ ÒÎÂÀ 
Â ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ 
ÌÅÑÒÍÎ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
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натурална основа. Така се появили 4-те продукта на фирма 
„Биофреш“ от серията от рози - бонбони, мармалад, локум 
и вода на розова основа, които се приемат много добре 
като качество, вкус и дизайн на опаковките.

За ценителите на здравословни храни на натурална 
основа са изделията на фирма „Зидо“ - сурови, пресова-
ни плодове, ядки и мед, пълнозърнести бисквити. „Tria 
Enniaria“ очаква да стане изключителен представител за 
Кипър на фирма „Вемо херб“, чиито хранителни добавки, 
разработени на базата на билката бабини зъби, вече про-
дава. 

Домашно приготвени мармалади от плодове от Троян-
ския балкан, дори и мед от магарешки бодил идват в Кипър 
с марката на сдружението „Орешака“. От майсторите от из-
вестното село са и уникалните ръчно изработени изделия 
от дърво, тъкани покривки, сувенири.

Основната „линия“ на магазина продължава и в пред-
лаганите козметични продукти. Мед, прополис, билкови 
екстракти са вложени в широкия асортимент на фирмата 
„Христина Козметик“, а фирма „Катеко“ присъства със свои-
те етирични масла.

И българи, и кипърци пазаруват в новия магазин, но 
амбицията на Свилен е да привлече повече клиенти, като 
сключи договори за доставки и продажба на едро на бъл-
гарски мед, чайове и козметика с големите кипърски мага-
зини и вериги супермаркети. Сред бъдещите идеи, чиято 
реализация вече подготвят, е да зареждат с малки пакетче-
та от техния мед кафенета, заведения, училища.

С високото си качество българският мед е не само кон-
курентен, но и превъзхожда кипърския, смята Свилен. 

По-трудна ще е ценовата конкуренция. Като продукция от 
дребни производители българският мед е с по-висока се-
бестойност и фирмата не може да си позволи голям марж 
в цената, и въпреки това тя е сравнима с цените на качест-
вения кипърски мед. Проблемът е в евтиния „мед“, който 
се продава във веригите супермаркети, на чийто етикет е 
изписано коректно, че съдържа глюкозно-фруктозен сироп, 
т.е. това не е чист мед, но по финансови причини хората 
го купуват, коментира пазарната ситуация собственикът на 
„Tria Enniaria“.

Поле за действие на българския предприемач обаче има, 
тъй като в Кипър потреблението на мед е високо. Средного-
дишно кипърците изяждат 1 - 1.2 кг от пчелния продукт при 
среден показател за ЕС от 0.6-0.7 кг. Страната не може да 
покрие потребностите на населението от мед за сметка на 
вътрешното производство и внася около 40% от него.

Търсенето на сладкия природен продукт и насърчаване-
то на сектора доведе и до развитието на ново популярно 
направление в туризма като…

“ï÷åëåí òóðèçúì”

Един от „пионерите“ в него е малката семейна фирма 
„G.S Ecophysis Ltd“, която в края на миналата година по-
лучи награда за новаторство в туризма именно за работа-
та си по създаването и утвърждаването на оригиналния 
туристически продукт. Фирмата, която произвежда мед от 
диви цветя в един от най-живописните райони в плани-
ната Тродос, стана известна с организираните образова-
телни програми и екскурзии за малки групи от посетители, 
включително деца. Екипирани със специалните костюми 
за работа в пчелини, ентусиастите участват в специални 
семинари по пчеларство, прибиране и, разбира се, дегус-
тация на медената реколта.   

Паралелно се продават и други родни 
продукти като билкови чайове, храни и 
напитки на натурална и розова основа
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Кметове решават
проблеми през нета

Социалните мрежи скъсиха дис-
танцията между кметовете и хо-
рата. Профилите на управниците 
в социалната мрежа Facebook се 
превърнаха във виртуални прием-
ни. Граждани се похвалиха, че след 
като са писали съобщения на кме-
та, казусът с непочистена улица или 
детска площадка е бил решен. По-
вечето от градоначалниците лично 
поддържат страниците си в нета, 
четат съобщенията и реагират на 
сигналите на гражданите. Хиляди 
хора следват кметовете в социал-
ните мрежи. Често от профилите си 
управниците първи съобщават по-
следните новости в града.

Повечето кметове използват со-
циалната мрежа по работа – там 
качват снимки и информации от 
срещи, събития и проекти. Някои 
честитят и празниците на съграж-
даните си, други пък от време на 
време споделят и лични моменти 
със семейството си.  10-11
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вечето от градоначалниците лично 
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Повечето кметове използват со-
циалната мрежа по работа – там 
качват снимки и информации от 
срещи, събития и проекти. Някои 
честитят и празниците на съграж-
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със семейството си.  10-11

ПролетПролет

: 
 

: 
 

 

 : 
  

    



90
ОП

ИТ

ТИЕНДЗИН
ÑÅÂÅÐÍÀÒÀ 
ÂÐÀÒÀ ÍÀ ÊÈÒÀÉ

àâòîð: àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ Âëàäèìèð Ìèòåâ 

Където е текло, пак ще тече, а китайският град Ти-
ендзин има много общо с водата. Той е крайна 
точка на големия канал, свързващ Жълтата река 
с река Яндзъ, а в същото време се намира в за-
лива Бохай. Метафората с водата обаче в случая 

означава нещо друго. Тиендзин е бил от векове част от 
Китай, свързана с колониалните сили и със световната 
търговия. В днешните условия той е приютил 285 от 500-
те най-големи компании в американския борсов индекс 
Fortune 500.  

Така че миналото на Тиендзин е една от значимите 
страници в историята на глобализацията. А както каза 
китайският президент Си Цзинпин в Давос в началото на 
2017 г., днес Китай е главният й поддръжник и печели от 
нея. Тиендзин е един от четирите най-големи мегаполиса 
в страната с население 15,5 милиона души. Той е част 

от Бохайския икономически пояс – единство от градове 
покрай залива Бохай, който се превръща в конкурентен 
стопански център на Делтата на Перлената река, където 
са Хонконг, Гуанджоу, Шънджън и Макао. 

Специализацията на пояса е в тежката индустрия, в 
машиностроенето. Докато Тиандзин е силен в транспорт-
ните връзки и логистиката – по суша, море и въздух. Близ-
ко разположеният Пекин допринася с изследователска 
дейност и нефтохимическа индустрия, Шенян с автомо-
билостроене, а Циндао със здравеопазване. В района на 
Бохайския залив е и Далиан – бившият Порт Артур – гра-
дът с най-добри условия за живот в Китай.   

Регионът на Тиендзин и на Бохайския залив помни сил-
ното западно влияние върху себе си, което се усеща по 
многото запазени сгради в европейски стил. Тук през 1885 
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г. е основана военна академия, в която германски офице-
ри обучават китайски военни. През 1900 г. антиимпериа-
листкото Боксерско въстание овладява по-голямата част 
от Тиендзин. Управляващата династия Цин и императри-
ца Цъси първоначално подкрепят бунта, но впоследствие 
застават на страната на международна коалиция от осем 
държави (Русия, Великобритания, Япония, Германия, 
Франция, САЩ, Австро-Унгария и Италия), които през юли 
1900 г. овладяват града. Те го връщат на централните 
власти чак през 1902 г. 

Силното европейско влияние в региона води в следва-
щите години до модернизационни реформи в Тиендзин. 
Тук са създадени първите съвременни китайски полицей-
ски части. През 1907 г. в пристанищния град се провеж-
дат първите съвременни демократични избори за градски 
съвет. В крайна сметка чуждестранни военни подразде-
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ления остават в Тиендзин до навечерието на Втората све-
товна война. 

Япония окупира по-голямата част от селището през 1937 
г., а през 1941 г. завладява американската и британската 
концесия. След като Китай провъзгласява независимост-
та си през 1947 г. и след пропазарните реформи в края на 
70-те и началото на 80-те Тиендзин се развива като ин-
дустриален и логистичен център. От 1984 г. функционира 
TEDA – зоната за развитие на Тиендзин, която е в близост 
до пристанището и приютява множество компании и чуж-

дестранни служители. Тук производствени мощности имат 
гиганти като Panasonic, Volkswagen, Toyota и Samsung. От 
2008 г. насам той се редува заедно с разположения на дру-
гата страна на Бохайския залив град Далиан като място за 
провеждане на т.нар. Летен Давос – международният ико-
номически форум на новите „звезди“ в световното стопан-
ство. 

Тиендзин е десетото най-голямо пристанище в света по 
обем на обработените контейнерни товари и седмото най-
голямо в Китай според Световния съвет по морски транс-
порт. Тук се товарят и разтоварват повече контейнери, от-
колкото в Ротердам, Хамбург и Лос Анджелис, включително 
големи количества метални руди, въглища, стомана, авто-

мобили и суров петрол. Всъщност Тиендзин се е развивал 
бурно и поради близостта си с Пекин, на който се е превър-
нал в пристанище. 

През 2015 г. обаче индустриален инцидент доведе до 
два взрива в района на пристанището, отнели живота на 
173 души и ранили стотици. Тогава западни компании вре-
менно спряха работата в своите заводи в града, за да бъдат 
извършени спасителните и възстановителните дейности.  

Инцидентът насочи вниманието към безопасността в 
големите индустриални райони на Китай. Разследването 

установи, че причина за взри-
ва е бил прегрял контейнер 
с нитроцелулоза. Западни-
те медии припомниха как в 
Далиан през 2010 г. е имало 
взрив в тръбопровод, довел 
до изливането на 1 500 тона 
нефт в морето. 

На 8 ноември 2016 г. ки-
тайският съд осъди на затвор 
49 правителствени служите-
ли и мениджъри на складове 
в пристанището на Тиендзин 
за ролята им в заобикалянето 
на правилата по безопасност, 
довело до инцидента. Прези-
дентът на компанията Ruihai 
Logistics, управляваща скла-
да, където се случва експло-
зията, бе осъден на смърт с 
отсрочка от 2 години.

Тиендзин обаче е и при-
мер за новаторско и загри-
жено към природата градоу-

стройство. От 2008 г. се изгражда китайско-сингапурският 
екологичен град в района на пристанището. Днес в стар-
тъп зоната на екограда живеят и работят 70 000 души. До 
момента са изградени 20 000 зелени домове в него, има 
построени 5 училища, а наред с тях и банки, ресторанти, 
пазар, клиника, места за отдих. 

Като всяко място, привличащо чуждестранен капитал и 
чужденци, екоградът на Тиендзин разполага с 5-звезден хо-
тел „Хилтън“ и мол. До момента на територията на проекта 
са инвестирали компании не само от Сингапур, но и от Фили-
пините, Япония, Малайзия, Тайван, Южна Корея и Хонконг. 

Що се отнася до центъра за развитие на града TEDA, 

Гледка към Тиендзин и 
театралната зала в близък план
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през 2015 г. той е привлякъл инвестиции за 21,1 млрд. дола-
ра. 52% от тях са насочени към индустриалното производ-
ство. Износът на района през същата година достига 51,2 
млрд. долара – главно машинни и електронни компоненти. 
32,1 млрд. долара от този експорт са на чуждестранните 
компании. 38,5% от износа на града са продукти на новите 
и високи технологии. Основни пазари са САЩ, Южна Ко-
рея, Япония, Виетнам и Хонконг. 

Тиендзин наистина е индустриален град и не е толкова 
известен със своята природа, просто защото е разположен 
в северните равнини на страната, които не предлагат екзо-
тични гледки. Жителите на града обаче се славят с култур-
ни особености. Операта на Пекин всъщност е разположена 
в Тиендзин. А това е една от най-посещаваните опери в 
страната. Много от китайските звезди на този вид изкуство 
са започнали именно от северния пристанищен град. 

Той е известен въобще със своите артисти. Тук е попу-
лярен със специфичен вид комедийно шоу, наричан Сиан 
Шън. То може да се изпълнява както от един човек – в духа 
на стенд-ъп комедията, така и от няколко души.   Характер-
но за града е и изкуството „КуайБан“, което представлява 
бързо произнасяне на римувани фрази и така наподобява 
рапа.

Жителите на Тиендзин очевидно обичат забавленията и 
шегите. Отворени са към гостите на града, създават у тях 

усещане за сигурност, като в същото време утвърждават 
простия живот като ценност. Тяхната храна например, и 
особено закуските, приготвяни в Тиендзин, са предпочи-
тани. Неслучайно се казва: „Яж в Тиендзин, носи дрехи в 
Шанхай и играй в Пекин“. 

Вероятно това отношение към живота и хората помага 
на Тиендзин да привлича гости от други страни, които идват 
заедно със своите бизнес връзки и капитали. Подобно на 
Делтата на Перлената река, градът общува от векове със 
Запада и това води до изграждане на ценни умения, вклю-
чително в бизнеса. 

За въображението на жителите от този пристанищен 
град говори и фактът, че от 2011 г. в него функционира 
луксозен хотел, изграден на борда на бивш… съветски 
самолетоносач. През 1996 г. военноморският съд „Киев“ е 
закупен от увеселителния авиопарк „Бинхай“. И след рено-
вации за около 11 млн. евро самолетоносачът се превръща 
в туристическа забележителност. 

Градът има и някои преуспели свои представители. Аме-
риканецът Хари Кингман (1892-1982 г.) е единственият иг-
рач в историята на мейджър бейзболната лига на Щатите, 
който е роден в Китай. Неговите родители са западни миси-
онери, живели в края на ХІХ в. именно в Тиендзин.

Вън Дзябао – министър-председател на Китай в про-
дължение на 10 години (2003-
2013 г.), е друг преуспял жител 
на северния град. Освен че е 
водещ представител на рефор-
маторското крило в Китайската 
комунистическа партия, Вън  
е наричан „премиерът на на-
рода“, тъй като полага усилия 
за повдигането на стандарта 
на фермерите и работници-
те, мигрирали в по-големите 
икономически центрове. Със 
сигурност върху неговата упра-
вленска визия оказва влияние 
фактът, че хората от Тиендзин 
са по-нестандартни и по-сво-
бодни в мислите си. Жителите 
на пристанищния град са сто-
личани не само защото са бли-
зо до Пекин, а и защото никое 
пристанище никога не е било 
провинция.   Ô
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Финансовата улица на центъра 
за развитие на града TEDA 

Панорама на града и Жълтата река
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МОДЕРНИЯТ ТЕХЕРАН
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

Иранците имат стандартен отговор, когато чуят, 
че населението на България е между 7 и 8 млн. 
души. „Ами че това е половината Техеран“, каз-
ват те. Заедно с предградията си иранската сто-
лица достига 16 млн. души. Тук са съсредоточени 

30% от работещите в държавния сектор на Иран и 45% от 
производствените компании в страната. Градът задава тон 
за всичко, случващо се в Ислямската република – от поли-
тиката през икономиката до културната област. Неслучайно 
и основният диалект, който всеки желаещ да опознае Иран 
трябва да усвои, е техеранският. На него именно са филми-
те, произвеждани в страната на персите и прибиращи пери-
одично наградите по големите световни фестивали. 
Èñòîðèÿ

Още преди арабите да завладеят Иран през VІІ в.сл.

Хр., близкоразположеният град Рей е бил важен център. 
Този град, който днес е в предградията на Техеран, ос-
тава особено важен до монголското нашествие, преди 
което има население от 500 000 души. Всъщност пър-
вата жп линия в Персия е между двете населени места. 
През ХІІІ век монголците разрушават Рей, а голямата 
част от населението му се премества в Техеран. През 
следващите векове започва възход за населеното мяс-
то, което става важен търговски център, свързващ се-
верната част на страната (до ХІХ век териториите на 
днешна Република Азербайджан, Армения и Грузия са 
още в границите на Персия) с южната. В крайна сметка 
Техеран е определен за столица на Персия през 1776 
г. от шаха Ага Мохамад Хан от тюркската династия на 
Каджарите (1785-1925 г.). 
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Те управляват Персия в момента, когато колониализмът 
е в настъпление в световен мащаб. Именно при тяхната 
власт иранската държава губи окончателно териториите в 
днешен Афганистан (под натиска на британците), руската 
империя окупира Южен Кавказ и земи в Централна Азия, 
свързани исторически с Иран. В крайна сметка самата Пер-
сия се превръща в полуколония, след като в навечерието 

на Първата световна война Русия и Великобритания я по-
делят на северна зона на влияние, свързана с Москва, и на 
южна – където е нефтът и където Лондон защитава иконо-
мическите си интереси. 

Но времената на Каджарите са и период, когато Персия 
полага усилия за реформи. По заповед на Амир Кабир – 
легендарният велик везир и модернизатор, през 1851 г. е 
основан първият съвременен университет в Близкия изток, 
и то именно в Техеран. Той се казва „Дар ол-Фонун“ (По-
литехника) и впоследствие неговите факултети се вливат 
в съвременния Техерански университет. Днес районът, в 
който се намира Техеранският университет – в близост до 
площад „Ислямска революция“, е едно много специално 
място за четящите хора, защото там има цял квартал от 
книжарници. 

Софиянци може и да се оплакват от пренаселеността 
на града си, концентрирал огромната част от инвестициите, 
работните места, държавните институции и възможностите 
в днешна България. Техеран обаче има не просто пробле-
мите на голям град, а задръстванията, замърсяването на 
въздуха и предизвикателствата към инфраструктурата на 
азиатски мегаполис.  Пресичането на улиците от пешехо-
дците и автомобилният трафик напомнят в някои случаи 
брауново движение и създават усещане за градска джунг-
ла.  

Онези, които искат да видят по-добрата страна на иран-
ската столица, трябва да посетят нейната северна част. 
Докато южните райони на града са в подстъпите към пус-
тиня, северните са изградени в планината. Именно в този 
по-богат район се намират някои от важните туристически 
забележителности – дворците на Каджарите и на следва-
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ÈÐÀÍÑÊÀÒÀ ÑÒÎËÈÖÀ 
ÎÁÅÄÈÍßÂÀ Â ÅÄÍÎ 
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÒÎ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ, ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÑÒÒÀ 
ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ È ÊÓËÒÓÐÀÒÀ ÍÀ 
ÏÐÅÃÎÂÎÐÈÒÅ È ÏÀÇÀÐÅÍÅÒÎ

Пешеходният 
мост „Табиат“
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щата династия Пахлави – Ниаваран, Саадабад и Голестан. 
В северната част на града е и домът на покойния аятолах 
Хомейни – лидерът на Ислямската революция, която през 
1979 г. сваля от власт режима на шах Мохамад Реза Па-
хлави. 

По време на Втората световна война Реза шах – бащата 
на последния ирански монарх, има симпатии към Герма-
ния. Едва ли е случайно, че през 1935 г. Персия сменя име-
то си на Иран (земя на арийците), в духа на времето, който 
утвърждава концепцията за арийската раса. За германо-
филските симпатии в Иран обаче има дълбоки исторически 
обяснения. Руснаците и англичаните са двете сили, притис-
кали Персия през вековете. Германците не са натоварени 
с бреме от гледна точка на иранците и сближаването с тях 
традиционно е шанс за следване на различен път от този, 
който Москва и Лондон предлагат. 

Само че именно по време на Втората световна война съ-
ветски и британски войски навлизат в Иран, включително в 
Техеран, свалят Реза шах от власт, слагат на върха неговия 
син и потискат опита на иранците да следват германофил-
ска линия. През 1943 г. в иранската столица се провежда 
прочутата Техеранска конференция, на която Рузвелт, Чър-
чил и Сталин обсъждат бъдещето на света. 

Градът се оказва отново въвлечен във военни действия 
през 80-те години, когато Ирак воюва с Иран (1980-1988 г.). 
Тогава иракският лидер Саддам Хюсеин обстрелва Техе-
ран с ракети. 

Столицата на Ислямската република обаче е и централ-
но място, в което се разгръща Ислямската революция през 
1979 г. И до днес американското посолство в нея стои за-
творено, след като ирански студенти го окупират и вземат 
за заложници дипломатите по време на народното броже-
ние. 

Историята на Техеран е бурна, но днешните му посети-
тели често се изненадват колко е спокойна обстановката по 
улиците му. В Иран не се усеща въобще, че в съседни дър-
жави – като Ирак и Афганистан, се води военен конфликт, 
независимо, че Ислямската република има своите страте-
гически интереси в тези две държави, както и в Сирия. Мла-
дите градски жители от средната класа по-скоро са заети 
с това да овладяват западната философия, да развиват 
проекти по графичен дизайн или друг вид творчество, да 
пътуват в региона – занимания, които ги сближават с връст-
ниците им в Щатите, Западна Европа или Източна Азия. 

Иранците издигат в култ образованието. Популярна тях-
на поговорка гласи: „От люлката до гроба, търси знание!“ 
Вече споменатият университет „Дар ол-Фонун“ има за мото 
стих от иранския епос „Шахнаме“ на поета Фердоуси, който 
гласи: „Могъществото е в този, който знае и познава, чрез 
знанието старите сърца отново млади стават!“. Самите 
иранци обичат да казват, че техните домове са библиотеки, 
като се подразбира, че в тях са събрани много книги. 

Жителите на Ислямската република са много отворе-
ни към чужденците. В момента, в който усетят туристи от 

Трафикът край 
Кулата „Азади“
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чужбина, често влизат в разговор с тях. Обичат да черпят, 
да разказват за родината си и дори често канят туристите 
в своите домове. Иранците също пътуват на свой ред зад 
граница. Дестинации за туристически пътувания често са 
азиатски държави – като Индия или Япония, но, разбира се, 
Испания или Франция също изкушават жителите на стра-
ната.

Техеран може да впечатли посетителите си освен с ог-
ромния трафик и сложната си организация, с многоброй-
ните виадукти и магистрали, както и с небостъргачите си. 
Тук е кулата „Азади“, построена още по времето на шаха 
през 1971 г. Тя е символ на модерното лице на страната и 
именно край нея всяка година се отбелязва годишнината от 
победата на Ислямската революция. 

През 2007 г. е завършена кулата 
„Милад“. Тя се издига на височина 
435 м и е шестата по височина сгра-
да от своя тип в света. Най-новият 
забележителен символ на града е пе-
шеходният мост „Табиат“ (Природа), 
който от 2014 г. свързва два парка, 
минавайки над един от натоварените 
булеварди в Северен Техеран. Ар-
хитектката му Лейла Арагиан е едва 
на 26 години, когато го проектира. Тя 
споделя, че е искала да направи мост, 
който не само свързва две точки, но 
е и сам по себе си място за срещи, 
където човек може да се разтовари от 
стреса на града. Постигнала е успех – 
днес мостът е притегателна точка за 
срещи на техеранските младежи.

Като всеки ирански град, важно място в Техеран зае-
ма пазарът (една от многото персийски думи в българ-
ския език). Обществената прослойка, свързана с пазари-
те на страната – т.нар. базаристи, са една от основните 
икономически сили зад Ислямската революция. Нищо 
чудно, че културата на пазаренето и на постигането на 
взаимноизгодна договорка е съществена част от живота 
в Иран. В Ислямската република има мнение, че въпре-
ки антииранската си реторика, американският президент 
Доналд Тръмп не е опасност за страната. „Тръмп ли? Не 
се тревожим. Та той е базарист“, казват някои в Иран и 
така изразяват увереността си, че когато се срещнат две 
страни, владеещи изкуството на преговорите, резулта-
тът може да е само взаимноизгоден. Срещата с Иран и с 
културата на преговорите и договорките може да започ-
не именно в Техеран.   

Университетът на Техеран
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ТУНЕЛИТЕ  
ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÈÒÅ 
×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÑÂÅÒÀ
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

Историята на човечеството може да бъде видяна 
не само като сбор от войни, въздигащи се и за-
лязващи империи, а и като поредица от успехи 
на инженерната мисъл – на способността на чо-
века да трансформира природата според своите 

нужди. 

В началото на март Норвегия даде зелена светлина за 
финансирането на първия тунел за кораби в света. Кораб-
ният тунел „Стад“ ще пресече 1,7 км от скали в най-тясната 
точка на полуостров Стад. Неговата цел е не толкова да 
спести време, колкото да помогне на морските съдове да 
избегнат преминаването през морето Стадхавет, известно 
с честите си бури и опасности за корабоплаването. От края 
на Втората световна война досега 33 души са изгубили жи-
вота си в бурните води в този район, който разделя Север-
но море от Норвежко море. 

За да се изгради тунелът, ще бъдат изкопани прибли-
зително 3 млн. куб.м скали. Ще се използват експлозиви и 

машини за дълбаене. Очаква се строежът да продължи 3-4 
години, но като цяло проектът може да изисква повече от 
десетилетие след началото си през 2018 г., за да бъде за-
вършен. Той не само ще помага на моряците, но и ще бъде 
туристическа забележителност. Когато бъде завършен, ще 
е дълъг 1,7 км, висок 37 м и широк 26,5 м. 

Íàé-äúëãèÿò òóíåë ñ øîñå â ñâåòà

Норвегия има опит в изграждането на тунели. Тя държи 
рекорда за най-дълъг тунел с шосе в света. Това е тунелът 
„Лердал“ с дължина 24,51 км, който се намира около 200 км 
североизточно от Берген. 

Норвежкият парламент решава през 1975 г. да построи 
път между Осло и Берген, който да премине през планин-
ския район Филефел. Именно в него започва изграждане-
то на тунела през 1995 г. Той струва 113 млн. долара и е 
отворен през 2000 г. Създаването му измества от върха в 
категорията тунела „Готар“ в Швейцария, който дотогава е 
най-дългият тунел с шосе.

„Стад” ще е първият корабен тунел в света
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Øâåéöàðèÿ îòâúä 
÷àñîâíèöèòå è øîêîëàäà

Шосейният тунел „Готар“, пресичащ Алпите, днес е 
„едва“ четвъртият по дължина. Швейцария обаче отново 
влезе в рекордите с негов събрат, наричан „Готар бейз“, 
който заработи пълноценно през декември 2016 г. Новият 
пробив в планината е железопътен и е най-дългият и най-
дълбокият тунел в света. Дължината му е 57,09 км. 

„Готар бейз“ осигурява високоскоростна жп връзка през 
Алпите по линията Ротердам-Базел-Геноа. Той заобикаля 
по-голямата част от претоварената железница „Готар“, коя-
то действа от 1882 г. и преминаваше през жп тунел, дати-
ращ от тази далечна година. Благодарение на новия тунел 
времето за изминаване на разстоянието от Цюрих през Лу-
гано до Милано се съкращава с един час. 

На откриването на тунела присъстваха германският 
канцлер Ангела Меркел и френският президент Франсоа 
Оланд. По своите мащаби съоръжението напомня за съ-
временно чудо на света. Изграждането му поглъща 10,3 
млрд. долара, а когато е завършен окончателно, проектът 
се оказва, че е струвал 12 млрд. долара. Девет души уми-
рат по време на строителството. 

Ïîñòèæåíèÿ îò Èçòîêà

Япония е друг световен лидер в инфраструктурните ре-

шения. Магистралата през Токийския залив е комбинация 
от мост и тунел, който свързва градовете Кавазаки и Ки-
саразу – две населени места в Токио. Общата дължина на 
инженерното постижение е 14 км, от които 9,6 км са тунел 
под залива. 

Неговият главен успех е, че съкращава времето, което 
е нужно, за да се стигне с кола между двата града от 90 
на 15 минути, тъй като се избягва минаването на 100 км по 
бреговете на Токийския залив. Така намалява и трафикът в 
центъра на Токио. 

Пътят бе открит през декември 1997 г., след като бе 
строен 9 години и бе планиран 23 години. Общата стойност 
на проекта достигна 11,2 млрд. долара. Сред особеностите 
му е, че пресечната точка между моста и тунела е изкуст-
вен остров, а в тунела се осигурява въздух с помощта на 
кула в средата му. Тя се нарича „Кулата на въздуха“. 

В Япония е и един от най-дългите тунели с подводен 
участък в света – „Сейкан“. Това е жп тунел с дължина 23,3 
км между островите Хокайдо и Хоншу. Разположен е на 100 
м под морското дъно и на 240 м под морското равнище. От 
2017 г. насам „Сейкан“ е вторият по дълбочина и по дължи-
на жп тунел след „Готар бейз“ в Швейцария. 

Îïèòúò â Ùàòèòå

Един от последните обекти на междущатската магис-

×ÎÂÅ×ÅÑÒÂÎÒÎ 
ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ 
ÄÀ ÔÎÐÌÈÐÀ 
ÏÐÈÐÎÄÀÒÀ 
ÑÏÎÐÅÄ ÑÂÎÈÒÅ 
ÍÓÆÄÈ

Норвегия вече има значителен опит с „Лердал“
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трална система е построен през 1979 г. Това е тунелът „Ай-
зенхауер“. Той се намира на около 97 км западно от Ден-
вър, щата Колорадо, и е прокопан в Скалистите планини. 
Това е един от най-високите тунели в света. Намира се на 
височина 3401 м. Носи името на американския президент 
Айзенхауер, на който е кръстена цялата система от между-
щатски магистрали. 

В САЩ до началото на 2017 г. имаше и една по-нес-
тандартна форма на тунел – проход, прокопан в гигантска 
секвоя, разположена в Калифорния в държавния парк Big 
Trees. Дупката има ширина, достатъчна, за да преминават 
коли или коне. В последно време само пешеходци имат 

право да се придвижват през него. 

През януари т.г. обаче над района на парка се изви голя-
ма буря, съпроводена с наводнения и свлачища. В резултат 
от нея дървото, което е на възраст от поне 1000 години, 
рухна. 

Въпреки това в Щатите инциденти е имало и с други по-
добни тунели в дървета. Един от тях е с дървото „Вавона“, 
разположено  в Йосемитския национален парк. То пада 
след буря през 1969 г., когато е на възраст от 2100 години. 
В САЩ обаче продължават да съществуват други подобни 
тунели. 

Откритият наскоро „Готар бейз” осигурява 
високоскоростна жп връзка през Алпите

Мостът на 
магистралата през 
Токийския залив доби 
световна известност 
заради своята 
иновативност
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Тунелът под Ламанша има дължина 50,45 км и свързва 
Северна Франция с Южна Англия. Той е гордост за евро-
пейската инженерна мисъл и олицетворение на европей-
ското икономическо обединение. В него се движат влако-
вете Eurostar, товарни влакове и совалката на Евротунела 
за моторни превозни средства - най-голямата от своя род 
в света. 

Идеята за тунела датира още от 1802 г. Британците не 
бързат с реализацията на проекта. Едва през 1988 г. започ-
ва изграждането на връзката между Острова и Стария кон-
тинент. Тя е завършена през 1994 г. Окончателните разходи 
по проекта достигат 21 млрд. долара. 

Ìåæäó Åâðîïà è Àçèÿ

През последните 4 години Турция изгради два тунела, 

които свързват частите на Истанбул и двата континента, в 
които те се намират. Тунелът „Евразия“ е шосеен и преми-
нава под Босфора. Той бе отворен на 20 декември 2016 г. 
Състои  се от два коридора с дължина от 5 км, а общата 
дължина заедно с прилежащата инфраструктура на сушата 
е 14,6 км. Максималната дълбочина на тунела под Босфо-
ра е 106 м под морското равнище. Той съкращава времето 
за прехвърляне от Европа  в Азия и обратно на 5 минути.

Тунелът „Мармарей“ представлява железопътна връзка 
между двата континента, отново през Босфора. Изгражда-
нето му започва през 2004 г., а е завършен през 2013 г. Той 
има дължина 13,6 км, но проектът включва и подобряване 
на 63 км градска железница. Откриването на тунела се пре-
връща в празник за Турция и нейните приятели. Присъст-
ват японският премиер Шиндзо Абе, румънският министър-
председател Виктор Понта и управниците на други братски 
народи, които споделят тържествения миг.   

Евротунелът под 
Ламанша се счита 
за олицетворение на 
европейското единение

Тунелът „Айзенхауер” в САЩ е 
един от най-високите в света
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WEBIT.FESTIVAL 
ÏÎÊÀÇÂÀ ÁÚÄÅÙÅÒÎ 
ÍÀ ÓÌÍÈÒÅ ÃÐÀÄÎÂÅ
100 ÑÒÀÐÒÈÐÀÙÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÙÅ ÑÅ ÍÀÄÏÐÅÂÀÐÂÀÒ 
ÇÀ ÃÎËßÌÀÒÀ ÍÀÃÐÀÄÀ Â ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅÒÎ FOUNDERS 
GAMES - ÈÍÂÅÑÒÈÖÈß ÎÒ € 200 000

Технологии за умни градове, системи с изкуствен 
интелект, устройства за виртуална и добавена ре-
алност, маркетингови стратегии на най-големите 
компании в света и невероятни иновации в здраве-
опазването. Това са само част от нещата, с които 

ще се сблъскат посетителите на тазгодишния Webit.Festival 
Europe. Събитието ще се проведе на 25 и 26 април в София 
Тех Парк под патронажа на президента Румен Радев, кмета 
на София Йорданка Фандъкова и Европейската комисия. 
Тази година неговото мото е re:Inventing Europe’s Future, a 
12-те паралелни конференции в рамките на събитието ще 
представят именно бъдещето на Стария континент и света 
от гледната точка на някои от най-големите компании във 
технологичната индустрия.

През двата дни на провеждането си Webit.Festival ще 
посрещне повече от 5000 посетители от над 90 държави. 
Сред тях ще срещнете Fortune 500 компании, топ брандове, 
политици, създатели на едни от най-иновативните бизнеси 
и най-интересните стартъпи не само в региона, а и в целия 
свят.

Конференциите в рамките на Webit.Festival се разделят 

на три основни типа - Бизнес и Иновации (Enterprise), Поли-
тики (Policy) и Стартиращи компании (Startups). 

В първия посетителите ще имат шанса да научат най-
новите тенденции в сферата на Маркетинг и Иновации 
(Marketing & Innovation Summit), Дигитална трансформа-
ция (Digital Transformation Summit), Финансови техноло-
гии и Блокчейн (FinTech & Blockchain), Големи бази данни 
и Облачни услуги (Big Data & Cloud), Сигурност и Лично 
пространство (Security & Privacy Summit), Здраве (Health & 
Wellbeing Summit), Интернет на всичко (IoE Summit) и Со-
фтуерно разработване (Dev Summit).

Конференциите за политики включват Лидерство в ди-
гиталната икономика (Digital Economy Leadership Summit), 
Мобилност (Mobility Summit) и Технологии за умни градове 
(Smart Cities Summit). 

В същото време сто стартиращи компании от Европа и 
света ще се надпреварват за голямата награда в състеза-
нието Founders Games - инвестиция от €200 000.

Един от основните акценти на тазгодишното събитие ще 
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бъде конференцията за умни градове, която ще бъде пред-
седателствана от столичния кмет. Smart Cities Summit ще 
събере на едно място кметове и общински администратори 
от цяла Европа на открита дискусия за основните проблеми 
пред градските управи в съвременния дигитален свят. 

На нея ще присъстват кметовете на София, Варна, Ста-
ра Загора, Габрово, Видин, Ямбол, Ловеч, Шумен, както и 
тези на Тирана, Мостар, Риека и други големи градове в 
Централна и Източна Европа. 

Сред лекторите на конференцията са Джонатан Райхен-
тал (ръководител на информационните дейности в Пало 
Алто), Скот Амикс (изпълнителен директор на Amyx+), Мал-
кълм Джонсън (заместник главен секретар на Международ-
ния телекомуникационен съюз), Луизела Джани (дигитален 
директор на Oracle за Европа, Близкия изток и Африка), 
Артур Туремка (генерален мениджър на MasterCard за Бал-
каните) и други водещи имена в разработването на техно-
логии за подобряване на градската среда.

Основните теми, които ще бъдат засегнати от експер-
тите, са умните услуги, дигиталната трансформация на 
градската управа, умната енергетика, чистите технологии, 
технологиите за умна мобилност и транспорт и градските 
иновации чрез сътрудничество със стартиращи компании.

Тези дискусии ще допълнят конференцията за Лидер-
ство в дигиталната икономика, на която представители на 
бизнеса и държавните институции ще обсъждат как Европа 
да върне позицията си на културен и икономически център 
на западната цивилизация. 

По време на Digital Economy Leadership Summit посе-
тителите на Webit.Festival ще видят лектори като Мартина 
Ларкин (ръководител на Световния икономически форум за 
Европа и Евразия), Мартин Кърн (директор на Европейския 
институт за иновации и технологии), Джон Хигинс (генера-
лен директор на Digital Europe) и Маурицио Роси (основа-
тел на H-FARM). 

Върхова точка в програмата на първия ден на събитието 
ще бъде бляскавата церемония за раздаването на годиш-
ните Webit AWARDS. С тях ще бъдат отличени най-добри-

те дигитални проекти, иноватори и интегратори на техно-
логични решения както в България, така и в Централна и 
Източна Европа.

Вечерните рокли и папионки на номинираните, гостите и 
журито на наградите Webit ще са само част от преживява-
нето по време на официалната вечеря. По-важното е усе-
щането на всички номинирани и присъстващи, че са част от 
хората, които създават бъдещето сега.

Наградите на Webit показват пред широката публика и 
насърчават качествените бизнес модели, социални проек-
ти и политически инициативи в новите дигитални и техно-
логични пазари.

Отличията са разделени в няколко отделни области, 
като във всяка категория ще бъдат обявени победители не 
само за Централна и Източна Европа какъвто е фокусът на 
събитието, но ще има и отделни номинации и награди само 
за Българския пазар. 

Наградите за Биз-
нес и Иновации ще 
отличат най-инова-
тивните методи за из-
ползване на дигитални 
технологии в здраве-
опазването, образо-
ванието, транспорта, 
туризма, киберсигур-
ността, корпоративния 
софтуер, маркетинга 
и рекламата, облач-
ните услуги и хостинг, 
повишаването на дос-
тъпността и приобща-
ването и свързаните 
потребителски елек-
тронни устройства.

В категориите за 
Дигитални прило-
жения ще намерите 
най-добрите мобилни 
решения за забавле-
ние, клиентски услуги, 

банкиране, застраховки и управление на финансите, виде-
оигри, новини, здравословен начин на живот и хранене и 
спорт.

Наградите имат и категории за Политики най-добрите 
създатели и интегратори на дигитални решения за град-
ска мобилност, енергетика, умна администрация, иновации 
чрез нормативни промени и комуникация с гражданите. 
Статуетки ще получат българските и европейски кметове, 
които са постигнали най-големи успехи при променянето 
на средата в градовете си чрез използване на дигитални 
технологии.

Специални награди на Webit ще получат най-успешната 
жена в технологичния сектор у нас, най-иновативното сред-
но училище в страната и човек с изключителен принос за 
дигиталната индустрия в България.

Както навсякъде по света, журито на Webit AWARDS 
се състои от десетки от световните лидери в областите 
на наградите, както и локални представители на асо-
циации от индустриите, учени и представители на пуб-
личния сектор.   
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МОБИЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Младежи със странни шлемове се въртят с гла-
вата надолу в специални кресла, изживявай-
ки симулация на полет с изтребител. Наблизо 
симпатичен японски робот те заговаря и те пита 
дали искаш да ти разкаже повече за услугите 

на корпорацията SoftBank. Малко по-натам автомобил на 
BMW паркира съвсем сам, без помощта на шофьор, пред 
впечатлените погледи на зрителите. Всичко това не е откъс 
от фантастичен филм, а изложбените зали на най-голямото 
технологично изложение в Европа.

Световният мобилен конгрес (Mobile World Congress) се 
състоя в края на февруари в Барселона и за пореден път 
събра над 100 000 представители на телекомуникационния 
сегмент, онлайн корпорациите, разработчиците на мобил-
ни приложения, производителите на крайни устройства и 
медиите, сред които и журналист на списание „Икономика“.

Провел се под мотото „Следващият елемент  , форумът 
този път постави във фокуса мобилните мрежи от пето по-
коление (т.нар. 5G), съдържанието, виртуалната и добаве-
ната реалност, както и развитието на роботите.

Âñè÷êè ãîâîðÿò çà 5G
Мобилните мрежи от пето поколение бяха основен ак-

цент в много от лекциите на тазгодишното издание на кон-
греса. Новоизбраният председател на Федералната коми-
сия по далекосъобщения на САЩ (FCC) Еджит Пай (Agit 
Pai) изрази готовност да преосмисли политиката на пред-
шественика си Том Уилър в защита на мрежовата неутрал-
ност. Той дори нарече грешка някои от решенията на Уилър 
– позиция, която зарадва аудиторията от представители на 
телеком сектора, но вече притеснява някои организации за 
защита на отворения характер на интернет.

Новият ръководител на американския регулатор споде-
ли също плановете си да превърне САЩ в предпочитано 
поле за инвестиции в мобилни услуги от пето поколение. 
Припомняме, че 5G стандартите все още са в процес на 

разработка, а на последните две издания на Световния 
мобилен конгрес беше анонсирано партньорство в тази 
насока между Европейската комисия и водещи телеком 
разработчици.

Îòñòúïâà ëè Ñòàðèÿò êîíòèíåíò
По всичко личи обаче, че САЩ и Азия нямат намерение 

да отстъпват на Европа лидерството при мрежите от след-
ващата генерация. Главният изпълнителен директор на ко-
рейската KT, както и представители на компании от Китай 
и Япония също използваха форума, за да обявят амбици-
ите си за водеща роля в тази сфера. Така две години след 
обявеното също в Барселона европейско партньорство за 
развитие на 5G, сега изглежда, че бъдещето на телекому-
никациите ще се решава в други региони на света. Мени-
джърът на Deutsche Telecom Тимътиъс Хьотгес се опита 
да опровергае подобни спекулации, посочвайки, че Европа 
все още е в средата на състезанието и има всички шансове 
да се превърне в лидер в този нов технологичен сегмент. 
Той обаче добави, че за да стане това, на Стария конти-
нент трябва да бъдат инвестирани между 300 и 500 млрд. 
евро – сума, необходима, за да се покрие територията на 
общността с мобилни мрежи от пето поколение. Все пак 
Хьотгес беше категоричен, че 5G все още не е внедрено в 
никой регион на света и е рано да се говори кой ще изпре-
вари останалите.

Ñúäúðæàíèåòî îòíîâî å êðàë
И докато петото поколение беше във фокуса на диску-

сиите между телекоми и регулаторни органи, много от ос-
таналите лекции бяха посветени на услугите, които ще се 
предлагат през новите мрежи. Ако през отминалата година 
най-силен акцент беше поставен върху Internet of things и 
умните сгради, автомобили и носими (wearable) устройства, 
то през тази фокусът беше върху съдържанието. Знакови 
фигури като основателя на Netfl ix Рийд Хестингс, създателя 
на Pokemon Go Джон Ханке и ръководителя на глобалния 
лидер при съдържанието Vivendi излязоха на сцената на 
конгреса, за да представят визията си за бъдещето на раз-
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влеченията и достъпа до информация.

В развитието на добавената реалност (Augmented 
Reality) има огромни нови възможности за операторите – 
това беше основното послание към аудиторията на Джон 
Ханке, бивш кадър на Google и основател на компанията 
Niantic, стояща зад популярната Augmented Reality игра 
Pokemon Go. Той разказа някои малко известни факти 
около появата на мобилната игра, както и на предшества-
щата я Ingress, също разработена от Niantic. Ханке дори 
спомена, че вече има семейства, създадени благодарение 
на Pokemon Go и дори бебета, родени след запознанства в 
играта. Нейният създател разкри, че компанията му плани-
ра скоро да пусне нови заглавия, базирани на добавената 
реалност, както и да използва по-широко възможностите на 
т.нар. бийкън технология.

Augmented Reality
се счита за един от най-перспективните мобилни сегменти. 
Той обхваща различни технологии, позволяващи към реал-
ността около нас да се добавят виртуални обекти или ин-
формация, гледани през екрана на смартфона. Например, 
виртуални покемони по реалните улици на града. По този 
начин добавената реалност обединява истинския свят и тъй 
наречената виртуална реалност (virtual reality). По време 
на мобилния конгрес в Барселона и двете технологии бяха 
сред най-обсъжданите от посетителите теми, а много от го-
лемите компании като Samsung и HTC използваха шоуто, за 
да представят своите решения в тази област. На щанда на 
Samsung например посетителите имаха възможност да се 
потопят изцяло във виртуалния свят, благодарение на очи-
лата на компанията и специални въртящи се столове.

Âèäåî ñúäúðæàíèåòî
също се превръща в ключов фактор за развитието на теле-
комуникациите и затова не беше учудващо, че основателят 
на Netfl ix Рийд Хестингс също беше сред най-очакваните 
лектори на конгреса. Той не изневери на стила си и още в 
началото на речта си прогнозира, че до 10 или 20 години 
цялото видео съдържание ще бъде в интернет. Той добави, 
че очаква огромна конкуренция в бранша както от техноло-
гични играчи като YouTube и Amazon, така и от традицион-
ните телевизионни мрежи.

Припомняме, че преди няколко месеца Netfl ix стартира 
услуги в 130 страни по света, превръщайки се в глобален 
доставчик на медийно съдържание. Основателят на компа-
нията добави, че нейното основно предизвикателство сега 
е да предостави едно и също качество на своите услуги във 
всички региони на света и партньорството с телекомуника-
ционните оператори ще бъде от ключово значение за това.

Çàòèøèå ïðåä áóðÿ ïðè êðàéíèòå 
óñòðîéñòâà

За разлика от предходните години, когато много от воде-
щите производители на смартфони използваха мобилния 
конгрес, за да представят най-новите си модели от висок 
клас, през тази година анонсите бяха малко. В това отноше-
ние се открои китайската Huawei, която представи новите 
си флагмани P10 и P10 Plus.   

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅÒÎ, ÐÎÁÎÒÈÒÅ, 
ÂÈÐÒÓÀËÍÀÒÀ ÐÅÀËÍÎÑÒ È 
ÊËÅÒÚ×ÍÈÒÅ ÌÐÅÆÈ ÎÒ ÏÅÒÎ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÁßÕÀ ÂÚÂ ÔÎÊÓÑÀ 
ÍÀ ÒÀÇÃÎÄÈØÍÈß ÑÂÅÒÎÂÅÍ 
ÌÎÁÈËÅÍ ÊÎÍÃÐÅÑ Â ÁÀÐÑÅËÎÍÀ

Роботът Pepper бе сред запомнящите се 
новости на Световния мобилен конгрес
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ПАЗАРЪТ ÍÀ ÑÀÒÅËÈÒÍÈ 
ÓÑËÓÃÈ СЕ ПРОМЕНЯ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

През последните години сателитните услуги се 
развиват с изключително бързи темпове и оч-
акванията на редица експерти са, че тепърва 
ще станем свидетели на революция в този те-
лекомуникационен сегмент както по отношение 

на технологиите, така и на достъпността на спътниковите 
услуги за крайните потребители. Един бранш, зародил се 
във времената на космическата надпревара и наложил се 
десетилетия наред като запазена територия за големите 
телекомуникационни, транспортни и медийни корпорации, 
днес се променя с бързи темпове и по всичко личи, че дос-
тъпът до крайните потребители ще бъде водещ фактор за 
развитието му през следващите години.

Èñòîðèÿòà

на сателитните комуникации датира от шейсетте години на 
миналия век и е свързана с редица иновации в морския и 

въздушния транспорт, преноса на медийно съдържание и 
др. сегменти. С развитието на цифровите технологии сек-
торът навлиза във все повече сфери на живота ни, включи-
телно телевизионните услуги за крайни потребители, както 
и мобилните сателитни услуги като създадените в началото 
на века Iridium и Globalstar.

Днес нови технологии за пренос, нови услуги и прило-
жения правят спътниковите комуникации по-ефективни и 
по-достъпни, доближавайки компаниите и крайните потре-
бители много по-близко до сателитните доставчици. Затова 
и мнозина очакват през следващото десетилетие да наблю-
даваме сериозен бум в различните спътникови услуги за 
крайни потребители.

Ñèñòåìèòå çà äèðåêòåí äîñòúï

от типа direct broadcast systems (DBS) печелят все повече 
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почитатели през последните години и в сектора вече се 
обособяват някои сериозни глобални и регионални игра-
чи. Сред европейските оператори са компании като Astra, 
British Sky Broadcasting, Eutelsat, TV Sat и др. Очаква се 
значителен ръст на потребителите в сектора, което вероят-
но ще привлече и други играчи.

High Defi nition (HD) и Video on Demand технологиите 
също са 

êëþ÷îâ ôàêòîð çà ïðîìåíè 

в сателитните услуги през последните години. Според пуб-
ликуваното неотдавна изследване „Индекс на ТВ потребле-
нието в България“, достъпът до HD (High Defi nition) услуги 
е от важно значение за избора на телевизионен доставчик 
от българските потребители. Той е посочен като най-важен 
фактор от 70% от потребителите у нас. 17% от тях пък са 
съгласни да плащат с до 5 лева повече за телевизионна-
та си услуга, ако това им предостави достъп до повече HD 
програми.

При по-младите потребители - между 18 и 34 години, 
този процент е близо два пъти по-висок – 32 процента. 
Проучването е изготвено от сателитната компания ASTRA 
България, част от глобалния лидер в този сегмент SES. То 
има за цел да определи какви са предпочитанията на бъл-
гарските зрители и потребителските навици и е част от по-
мащабно изследване, обхващащо пазарите на България, 
Румъния и Молдова.

„Повечето от зрителите днес имат достъп до повече от 
един телевизионен доставчик и могат да избират по-висо-
кото качество и по-големия брой достъпни ТВ канали. По-
требителите са добре информирани за последните новости 
в бранша, съдейки по търсенето на съдържание с висока 
резолюция (HD), а UHD вече демонстрира 

ãîëÿì ïîòåíöèàë

В този смисъл сателитът е много гъвкав и е лесно да се 
настрои от SD на HD и UHD. Пазарът на HD се разраства 
с голяма скорост в момента и за това става все по-попу-

лярен. Нашето изследване показва, че основният ръст на 
HD идва от интереса към спортни, филмови и тематични 
канали“ - разказва по повод на изследването Михай Урсои, 
генерален мениджър на ASTRA за Румъния, България и 
Молдова.

Според него, сателитните комуникации се налагат като 
подходящ канал за излъчване на HD съдържание, благода-
рение на наличието на

øèðîêîëåíòîâ äîñòúï è ãîëÿì îáñåã

който покрива цели държави и континенти. Те са надеждни, 
имат мащабно покритие, поддържат широколентов достъп 
и не са зависими от каквито и да било ограничения от ло-
кален характер. Това са основните причини спътниковите 
услуги да се налагат като най-популярен метод за достъп 
до телевизия в Европа, като 56% от домакинствата, използ-
ващи сателитна свързаност, получават и HD съдържание.

Пазарен лидер в този подсегмент на Стария континент е 
SES, която вече разполага с 2495 HD канал в своята „фло-
тилия“, или 33% от всичките 7538 канала. Освен това сате-
литният оператор пренася общо 27% от HD каналите в све-
товен мащаб. Той предлага също и 21 Ultra-High Defi nition 
(UHD) канала, което е близо 50% от всички UHD канали в 
света. Компанията към момента разполага с над 50 спътни-
ка на геостационарна (GEO) и 12 на средна земна орбита 
(МЕО). С увеличаване популярността на HD телевизията 
се очаква и броят на играчите в този перспективен сектор 
да се увеличава.

Точно 60 години след изстрелването на първия изкуствен 
спътник на Земята – Спутник-1 – днес този тип космически 
апарати вече се използват ежедневно от милиони жители 
на планетата. А с появата на все по-евтини алтернативи за 
извеждане на сателити в орбита като частната компания 
SpaceX на Илон Мъск и с разработката на нови класове 
апарати като т.нар. „наносателити“, набиращи популярност 
през последните години, можем да очакваме скоро бран-
шът да стане още по-динамичен и по-достъпен за обикно-
вените хора.   

ÏÎ-ØÈÐÎÊÎÒÎ ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÀ HD ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÒÅ È 
DBS ÑÈÑÒÅÌÈÒÅ ÏÐÎÌÅÍßÒ ÍÀÃËÀÑÈÒÅ ÊÚÌ ÎÏÅÐÀÒÎÐÈÒÅ ÍÀ 
ÑÏÚÒÍÈÊÎÂÈ ÓÑËÓÃÈ È ÎÒÊÐÈÂÀÒ ÍÎÂÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÏÐÅÄ ÁÐÀÍØÀ
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àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Д нес съществува една глобална организация, 
която еднакво ефективно застрашава както те-
рористите от „Ислямска държава“, така и аме-
риканския президент Доналд Тръмп, и както 
корпорациите Amazon и PayPal, така и сектант-

ски движения като Църквата на сциентолозите. Тази ор-
ганизация действа успешно по целия свят, нарича себе 
си легион и въпреки това нейните членове са абсолютно 

непознати за обществото. Ако все още не сте се досети-
ли, името на това тайнствено сдружение е

Anonymous - може би най-популярното и същевре-
менно най-противоречиво обединение от компютърни 
хакери в цялата история на интернет. Списъкът на жерт-
вите й само през последните месеци включва сървъри 
за детска порнография, терористични организации, 

ÄÈÃÈÒÀËÍÈßÒ 
РОБИН ХУД
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ÂÚÇÕÎÄÚÒ ÍÀ ANONYMOUS È 
ÄÂÈÆÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÕÀÊÒÈÂÈÑÒÈÒÅ
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американски технологични корпорации, турски банки и 
дори президента на САЩ Доналд Тръмп. Едва ли има 
друга организация, която само за петнайсетина години 
съществуване да е успяла да си създаде толкова вну-
шителен списък от врагове. И членовете й все пак да 
останат неразкрити.

Êîè âñå ïàê ñà àíîíèìíèòå?

Anonymous представлява гъвкава децентрализирана 
международна мрежа от хакери, чиито членове често 
действат заедно в подкрепа на определени каузи. През 
последните десетина години те са отговорни за множе-
ство хакерски атаки, предимно от типа DDoS (Distributed 
Denial of Service) срещу държавни институции, корпо-
рации, терористични организации и отделни личности. 
Въпреки разнообразния характер на целите им, те най-
често си приличат по едно нещо – по един или друг на-
чин потъпкват свободния достъп до информация.

Èñòîðèÿòà

на Anonymous датира от 2003 г., когато това име ста-
ва популярно във форума 4chan и постепенно се пре-
връща в уеб меме, а в последствие е заимствано и от 
хакерската организация. Първата по-голяма акция под 
това наименование обаче е от 2008 г. и е свързана с 
поредица от протести и хакерски атаки срещу Сциенто-
ложката църква. По-късно групата става популярна със 
своите операции в подкрепа на свободата на словото 
и свободното разпространение на информация, а сред 
явленията, срещу които се бори, са също тероризмът, 
защитата на авторските и сродни права и т.н. По тази 
причина през годините анонимните са атакували реди-
ца компании, сред които японската Sony, американските 
платежни оператори VISA, Mastercard и PayPal, органи-
зации за защита на авторските права и дори религиоз-
ни структури. Сред държавите, които в един или друг 
момент са обект на атаките им, пък са както страни от 
Третия свят като Уганда, така и развити държави като 
САЩ и Израел.

Не всички обаче изпитват гнева на хакерската орга-
низация. Напротив - тя обявява публично подкрепата си 
за движения като американското Occupy и проекти като 
уеб сайта WikiLeaks, който разгласява секретни прави-
телствени документи.

Îñíîâíèÿò ïðîáëåì

свързан със съществуването на Anonymous (ако не се 
броят някои хакерски атаки срещу официални институ-
ции и корпорации) е абсолютната неизвестност, в която 
са обгърнати членовете на организацията. През години-
те редица лица, свързвани с нея, са арестувани в САЩ, 
Австралия, Великобритания, Холандия, Испания и Тур-
ция. Това обаче по никакъв начин не е довело до ней-
ното „обезглавяване“ и не е повлияло на функционира-
нето й. Нито е допринесло за „изсветляване“ на хората, 

стоящи зад нея.

В този смисъл Anonymous е безспорен феномен, тъй 
като нито една друга организация в историята на чове-
чеството не е имала пълна анонимност и същевременно

òîëêîâà ãîëÿìà ìîù

Макар и децентрализираният характер на хакерската 
мрежа и анонимността на нейните членове да я правят 
устойчива на атаки от всякакъв характер, това си има своя-
та цена. И тя е, че по същество структурата в нито един 
момент не може да гарантира дали дадени действия са из-
вършени, или не, от нейните членове. Просто защото тя не 
функционира по никакъв официален начин. Ако например 
утре някъде по света бъде извършен мащабен терористи-
чен акт от името на Anonymous, на членовете й ще бъде из-
ключително трудно да докажат, че не стоят зад него. Сред 
тях просто няма публични личности или легални структури.

Централизация липсва и при определянето на целите 
и кампаниите на хакерската организация. Макар и да 
няма една ясно дефинирана философия, обаче, нейни-
те членове все пак се ръководят от общи ценности, сред 
които изпъква 

áîðáàòà ñ öåíçóðàòà è êîíòðîëà 

във всичките им форми. Правителства и държави, които 
осъществяват цензура, лесно стават обект на кампани-
ите на Anonymous. Вероятно затова и след терористич-
ните атаки срещу парижкия вестник „Шарли Ебдо“ през 
януари 2015 г., анонимните започнаха мащабна опера-
ция срещу разпространението на тероризма.

Едва ли са много обикновените граждани, които ха-
ресват цензурата и често едни и същи хора са готови да 
разкритикуват както правителствата на демократичните 
държави, така и тоталитарните режими, когато се поя-
вят съмнения за ограничаване свободата на словото. 
Затова и въпреки своя анонимен характер, хакерската 
организация продължава да има своите поддръжници 
по целия свят. С разпознаваемите си каузи, много от 
които са възприемани позитивно от обществото, тя лес-
но печели симпатиите, дори и когато нарушава закони-
те. Днес мнозина наричат Anonymous „дигиталният Ро-
бин Худ“, a през 2012 г. списание Time я определя като 
една от „100-те най-влиятелни личности“ в света. С нея 
е свързано и възникването на набиращия популярност 
термин „хактивизъм“, който обединява хакер и активист.

Критикувани от мнозина и подкрепяни от не по-мал-
ко хора, анонимните си остават явление без аналог в 
съвременната история на човечеството. Те вече доказа-
ха, че глобализиращият се свят понякога може да има 
странни лица и са на път да се превърнат в първата по 
рода си ефективно работеща „умна тълпа“, базирана на 
съвременните дигитални технологии.   
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ИДВА ЛИ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀÒÀ 
ÑÈÍÃÓËßÐÍÎÑÒ

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Днес те може и да улесняват живота ни. Интели-
гентните асистенти като Siri на Apple, Cortana на 
Microsoft и Google Now вече са достъпни през на-
шите телефони и обещават скоро да управляват 
всичките ни приложения. Утре автономните авто-

мобили, летящите дронове и всевъзможни други самостоя-
телни машини ще ни транспортират до работните ни места, 
ще управляват домовете ни и дори ще пазаруват вместо 
нас.

Мнозина може и да се радват на перспективата за на-
влизане на интелигентни машини в живота ни, но според 
Изследването на екзистенциалните рискове към универси-
тета Кеймбридж, изкуственият интелект е една от най-го-
лемите потенциални заплахи пред човечеството, редом с 
рисковете от сблъсък с астероид, ядрена война и клима-
тични промени.

Изследването, което беше публикувано през март, има 
за цел да привлече общественото внимание към някои от 
най-значимите заплахи, притежаващи потенциала да уни-
щожат цялото човечество.

Ñ êàêâî å îïàñåí 
èçêóñòâåíèÿò èíòåëåêò?

Мнозина свързват бъдещата поява на умните машини с 
концепцията за технологичната сингулярност. Става въпрос 
за футуристично понятие, което се различава от различни-
те определения за сингулярност във физиката и матема-
тиката, и според известния математик Джон фон Нойман 
означава хипотетичен етап от развитието на човечеството, 
в който технологичният прогрес ще стане толкова бърз, че 
ще бъде неразбираем за човешките същества.

Сингулярността е често срещана във фантастични-
те произведения, но трябва ли да се страхуваме от нея в 
действителност? Все повече учени компютърни специали-
сти отговарят утвърдително на този въпрос. Сред тях са 
както британският физик и популяризатор на науката Сти-
вън Хокинг, така и визионерът и основател на космическата 
компания SpaceX Илон Мъск.

Проблемът според редица експерти е, че ако бъдат създа-
дени интелигентни машини, те вероятно ще получат възмож-
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ност да се самоусъвършенстват сами или дори да създават 
други още по-умни от тях. Така за кратък период човечество-
то ще бъде изправено пред нов вид, който притежава способ-
ността да се развива с несравними за досегашните ни пред-
стави темпове. Именно това е и хипотетичният етап, който 
футуролозите наричат технологична сингулярност.

Êîãà ùå ñå ñëó÷è?

Според повечето учени е трудно да се предскаже кога и 
дали изобщо човечеството ще достигне подобен стадий в 
своето развитие, както и дали ще създаде достатъчно умни 
машини, способни да го конкурират. Не на такова мнение 
обаче е футурологът и писател Рей Кърцвейл. Той не само 
е убеден, че технологичната сингулярност предстои да се 
случи, а и предсказва с абсолютна увереност годината, 
през която ще стане това - 2045 година. Какво пък толкова 
– вероятно ще си кажете – всеки луд е свободен да прави 
каквито предсказания си пожелае. Да, но с тази малка раз-
лика, че както вече сме писали в списание „Икономика“, от 
от 1990 г. насам при близо 150 прогнози, направени от Рей 
Кърцвейл, той е познал в 86% от случаите.

Макар и да е сигурен, че сингулярността е въпрос на 
десетилетия, футурологът обаче не свързва това понятие 
непременно с унищожението на човечеството. Той по-ско-
ро допуска, че това ще бъде етап на сливане на хората с 
интелигентните машини, от което ще последва значително 
разширяване на собствените ни познавателни способно-
сти. Или с други думи – вместо да се сблъскаме с термина-
тори и виртуални „агенти Смит“, познати от фантастичните 
холивудски продукции, ние самите 

ùå ñå ïðåâúðíåì â 
èíòåëèãåíòíè ìàøèíè

И като част от процеса ще увеличим капацитета на мо-
зъците си милиард пъти, а съзнанието ни ще заживее във 
виртуалния облак.

Може и прогнозите на Кърцвейл да ви се струват като 
фантастика. Истината е обаче, че днес напредъкът в сфери 
като машинното обучение (machine learning) и естествена-
та обработка на езика (natural language processing) прави 
изкуствения интелект все по-реалистична концепция. Са-
мият писател прогнозира, че към 2029 г. човечеството ще 
създаде пълноценен изкуствен интелект, който ще премине 
успешно т.нар. Тест на Тюринг. Става въпрос за проверка 
на интелигентността на една машина, при което тя трябва в 
разговор с човек да го убеди, че също е човешко същество.

Сингулярността беше и сред темите, засегнати от ми-
лиардера Масайоши Сон по време на лекцията му на таз-
годишния Световен мобилен конгрес в Барселона. Сон, 
който е основател на японската корпорация SoftBank и е 
известен с това, че за броени дни е бил по-богат от Бил 
Гейтс, сподели пред аудиторията на конгреса, че вярва в 
предстоящото настъпване на технологичната сингулярност, 
както и че 

òÿ ùå äîíåñå äîáðî 
íà ÷îâå÷åñòâîòî

Предприемачът добави, че е готов да инвестира в тази 
област и е отворен към партньорства, които ще му помог-
нат да се позиционира по-добре в новата реалност.

Разликата в интелигентността безспорно може да бъде 
от огромно значение. Един съвсем малък напредък в спо-
собността на нашите предци да решават определени про-
блеми им е помогнал преди десетки хиляди години да се 
наложат в конкурентна среда сред други видове праисто-
рически хора. А експоненциалното развитие на компютри-
те предполага несравними нива на нарастване на тяхната 
интелигентност. Тепърва обаче предстои да разберем дали 
те изобщо биха могли да поумнеят, или цялата идея за тех-
нологична сингулярност е само една мечта на футуролози 
и фантасти, без никакво основание в реалността.   

ÒÐßÁÂÀ ËÈ ÄÀ ÑÅ 
ÑÒÐÀÕÓÂÀÌÅ ÎÒ 
ÎÁÅÄÈÍßÂÀÍÅÒÎ 
Ñ ÌÀØÈÍÈÒÅ
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àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

Историята на човечеството в съвре-
менния му вид започва с революция 
в земеделието, която води до пре-
минаване от номадство към усед-
нал начин на живот. Благодарение 

на усвояването на новото знание в растение-
въдството хората в 8 цивилизационни центъ-
ра – например в Китай, Иран или Централна 
Америка, се научават да отглеждат културни 
растения. Така добивите и населението в тези 
региони нарастват, а хората получават повече 
свободно време, което могат да използват за 
обществено развитие. 

Изглежда, че в момента човечеството се 
движи към нов етап в историята на земеде-
лието – преминаването му в Космоса. Пряко 
следствие от овладяването на тези нови тех-
нологии е възможността в бъдеще хора да 
колонизират Марс и да го направят свой дом, 
култивирайки храните, които ще ползват на 
място. 

Êàðòîôè íà Ìàðñ

Базираният в перуанската столица 
Лима Международен център за картофите 
(International Potato Center) установи, че ко-
реноплодното растение може да се развива в 
природната среда на Марс. През февруари т.г. 
перуанските учени стартираха в партньорство 
с калифорнийския изследователски център на 
НАСА „Еймс“ поредица от експерименти, за 
да открият дали картофите могат да растат 
в марсиански атмосферни условия.  Резулта-
тите от изследванията ще определят и дали 
тези зеленчуци могат да издържат на екстрем-
ните условия в някои части на света, където 
климатичните промени вече са трансформи-
рали природата.

Тестовете се провеждат в контролирана и 
херметично запечатана среда, която се на-

ÇÅÌÅÄÅËÈÅÒÎ 
ÏÐÈÑÒÚÏÂÀ ÊÚÌ 
КОСМОСА
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На Марс може да се отглеждат картофи, 
доказаха от Международния център в Перу 
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рича CubeSat. Тя доставя вода, богата на хранителни ве-
щества, мени температурата си според дневните и нощни 
амплитуди на Марс и имитира атмосферното налягане, 
нивата на кислород и въглероден диоксид на червената 
планета. 

След проучване на над 4000 вида картофи, които са 
възможни кандидати за отглеждане на Червената планета, 
перуанските учени и експертът на НАСА Крис Маккей за-
ключиха, че е възможно те да растат там чрез хидропоника 
и аеропоника – т.е. чрез доставки на хранителни вещества 
по вода и въздух без нужда от почва. Откритието може да 
помогне и за решаване на проблемите с изхранването на 
земята, възникващи заради глобалното затопляне, след 
като по оценка на Организацията за храната и земеделието 
на ООН (FAO) 795 млн. души страдат от недохранване в 
световен план.

Åêñïåðèìåíòèòå íà õîëàíäñêèòå 
ó÷åíè

През лятото на 2016 г. холандски учени от Университета 
„Вагенинген“ отгледаха зеленчуци и зърнени храни в експе-
римент, пресъздаващ почвата и условията на Марс.  Оказа 
се, че добитите по този начин храни -  репички, грах, ръж и 
домати, са годни за ядене. Учените откриха, че отгледаните 
култури „нямат опасни нива“ на тежки метали. Експеримен-
тът целеше да подпомогне първата пилотирана мисия до 
Червената планета.  

Университетът „Вагенинген“ използва почва, създадена 
от НАСА, която наподобява тази на Марс. От 2013 г. насам 
той извършва експерименти в посока  отвъдземно земеде-
лие и вече е отгледал така 10 различни растителни кул-
тури. Основният проблем с марсианската почва е, че има 
високи нива на тежки метали – кадмий, мед и олово. Тес-
товете целят да изяснят до каква степен тези тежки метали 
ще се просмучат в отглежданите растения. 

В момента съществуват няколко проекта за пилотирано 
пътуване до Марс – на НАСА, на американския милиардер 
Илън Мъск и на холандската компания Mars One. Послед-
ната поддържа експериментите във „Вагенинген“ и в мо-
мента избира екипа на своята мисия. 

Експериментът на холандските учени продължава с ос-
таващите шест култури, сред които и картофи. Финансира-
нето се извършва чрез краудфъндинг кампания. Изследва-
нето трябва да продължи, тъй като има и други фактори 
освен замърсената почва, влияещи на съдържанието на 
зеленчуците. Сред тях е гравитационната сила на Марс. 
Тя би могла да промени начина, по който растенията по-
глъщат и обменят химическите вещества, намиращи се в 
почвата на тази планета.

ÌÊÑ è ïðîåêòúò EDEN ISS

Университет „Вагенинген“ е единственият в Холандия, 
който е фокусиран върху здравословната храна и околната 

ÂÅ×Å ÑÀ ÔÀÊÒ ÏÚÐÂÈÒÅ ÈÇÑËÅÄÂÀÍÈß, ÊÎÈÒÎ 
ÏÎÊÀÇÂÀÒ, ×Å ÌÀÐÑÈÀÍÑÊÀÒÀ ÏÎ×ÂÀ ÌÎÆÅ ÄÀ ÄÀÄÅ 
ÇÅËÅÍ×ÓÖÈ È ÇÚÐÍÅÍÈ ÕÐÀÍÈ, ÃÎÄÍÈ ÇÀ ßÄÅÍÅ. ÍÀ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀÒÀ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀ ÑÒÀÍÖÈß ÑÚÙÎ 
ÈÌÀÒ ÓÑÏÅÕÈ - Â ÎÒÃËÅÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ ÌÀÐÓËÈ

Учените от университета 
„Вагенинген” в Холандия, под 
ръководството на Вигер 
Вамелинк, експериментират 
с почви, подобни по състав 
на тези на Марс
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среда. Той обаче работи по храна, отглеждана в извънземни 
условия, не само по отношение на Марс, но и когато става 
въпрос за Международната космическа станция (МКС). В 
рамките на европейския проект EDEN ISIS бизнес отделът 
на университета, занимаващ се с парникови култури, съ-
действа за отглеждането на малки количества зеленчуци в 
станцията, разположена на 100 км над земната повърхност.

Съобщение на сайта на университета посочва, че вече 
са избрани растенията, които ще бъдат отглеждани – съо-
бразно възможностите, предоставяни от светлината и прос-
транството в базата над Земята. От края на 2017 г. в стан-
цията Ноймайер ІІІ на Южния полюс малка  група учени ще 
симулира „космическа мисия“, отглеждайки и хранейки се 
със свежи зеленчуци, отгледани в „мобилна тестова лабо-
ратория“ от космически инженер, обучен от експертите на 
университета „Вагенинген“. Крайната цел е живеещите на 
Антарктида учени и космонавтите в Международната кос-
мическа станция да могат да отглеждат и ядат собствена 
храна. 

Ïúðâèòå óñïåõè

През лятото на 2015 г. астронавтите на борда на Меж-
дународната космическа станция за първи път отгледаха 
и изядоха собствена храна – червена маруля. Нейните се-
мена са стояли непокътнати на станцията в продължение 
на 15 месеца. След това са били активирани, захранени с 
вода и обгрижвани от космонавтите. 

Първият опит в тази посока се провежда през май 2014 
г. и е извършен от Стив 
Свенсън, но след това 
растенията са върнати 
на Земята. През 2015 
г. следва втора рекол-
та, като половината от 
нея също се връща за 
изследвания на суша-
та, ала половината е 
тествана от астрона-
втите.

При обикновени условия на Земята растенията развиват 
коренова система надолу в почвата, така че да могат да из-
теглят от нея вода и хранителни вещества. В космоса оба-
че корените растат по принцип във всяка посока, тъй като 
няма „долу“ и „горе“, а водата и хранителните вещества се 
носят във въздуха. 

Решението, което НАСА използва, е т.нар. контейнер 
„Веги“. Той насочва корените на растенията с помощта на 
своеобразни „възглавници“ от тор, отпадъци и хранителни 
вещества. В тях има и дренажни решения, които позволя-
ват поглъщане на водата. Астронавтите залепят семената 
за дренажа с определена посока, така че корените да рас-
тат към долната част на възглавницата, а стъблата да се 
отдалечават от дъното й. Над цялата конструкция „греят“ 
светодиоди в различен цвят. Крайният резултат е червена 
маруля, годна за ядене, но технологията в бъдеще може да 
се прилага и спрямо други растения.

„Ако някога отидем на Марс, което със сигурност ще на-
правим, ще имаме нужда от космически кораб, който е по-
устойчив от гледна точка на хранителните доставки. Докато 
летим дотам или се връщаме, няма да може да се зарежда-
ме с провизии. Трябва да бъдем напълно самодостатъчни. 
Да можем да отглеждаме собствена храна, е голяма стъпка 
в тази посока“, казва Скот Кели – космонавт на борда на 
МКС през 2015 г. 

Според Рей Уийлър – ръководител на отдела за нап-
редничави дейности по поддържане на живота към косми-
ческия център „Кенеди“ във Флорида, има доказателства, 
че свежите храни като домати и червена маруля са добър 
източник на антиоксиданти. А това може да се отрази пози-
тивно на настроенията на екипажите и да осигури известна 
защита срещу радиацията в Космоса. 

Затова изглежда, че 10 000-12 000 години след бума в 
отглеждането на културни растения по света човечеството 
върви към нов скок – този път в отвъдземното простран-
ство. Новият отрасъл в земеделието прави първи стъпки, 
но неговите размери могат да станат космически…   

По проекта EDEN ISIS ще се отглеждат храни на 100 км над земята 
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ÍÀ ÑÅÄÅÌ 
ÅÊÇÎÏËÀÍÅÒÈ, 
ÎÐÁÈÒÈÐÀÙÈ 
ÎÊÎËÎ ÇÂÅÇÄÀ 
ÁÓÊÂÀËÍÎ Â 
“ÇÀÄÍÈß 
ÍÈ ÄÂÎÐ”

Диаметърът на нашата галактика Млечен път е над 
100 000 светлинни години, или с други думи – това 
е разстояние, което светлината изминава за цели 
100 000 години. Това означава, че когато наблюда-
ваме случващото се на другия край на галактика-

та, ние всъщност виждаме звездите и останалите обекти 
такива, каквито са били далеч в миналото. Като се имат 
предвид тези огромни космически отстояния, можем спо-
койно да кажем, че всичко, което се намира на разстояние 
по-малко от стотина светлинни години от нас, е в „махалата 
ни“ според вселенските мащаби. И съответно всяко откри-
тие, направено в този периметър, е от особена важност.

Точно такова откритие беше обявено в самия край на 
февруари от екип от Американската космическа агенция 

NASA. След като в продължение на дни тя държеше науч-
ната общност в напрежение, на 22 февруари нейни пред-
ставители съобщиха на пресконференция,  че са открили 
не една, а цели седем екзопланети с големина, сравнима 
с тази на Земята, обикалящи около звездата TRAPPIST-1. 

Екзопланетите или екстрасоларни (извънсоларни) пред-
ставляват планети, намиращи се извън Слънчевата систе-
ма. Първият такъв обект е открит през 1988 г., а оттогава 
до днес учените са доказали съществуването на над 3600 
екзопланети, орбитиращи около близо 2700 звездни систе-
ми и техният брой непрекъснато нараства.

Откритието е впечатляващо по много причини. Система-
та около TRAPPIST-1 е интересна не само с големия брой 

Поглед към звездата 
от повърхността 
на една от 
обикалящите 
около нея планети 
– артистична 
концепция
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на екзопланетите си и с това, че те са от земен тип, а също 
и с факта, че поне три от тях се намират в тъй наречената 
зона, поддържаща живота (обитаема зона) около своята 
звезда. Или с други думи – на достатъчно близко и съще-
временно достатъчно далечно отстояние от звездата, за да 
може на тях да възникне живот. За първи път учените от-
криват подобна конфигурация в една система. Действител-
но е вълнуващо, че в необятните космически пространства 
може да има такава концентрация на планети, способни да 
поддържат живот.

Системата на звездата TRAPPIST-1 се намира в съз-
вездие Водолей и е на отстояние 39 светлинни години от 
нас, което означава, че според изчисления на NASA, със 
съществуващите днес космически технологии на земен 
апарат ще са му необходими около 44 милиона години, за 
да достигне до новооткритите светове.

Така че не бързайте да си опаковате багажа. Както сп. 
„Икономика“ вече писа, първият сериозен план за косми-
ческа мисия до друга звездна система беше обявен в пуб-
личното пространство от руския милиардер Юрий Милнер 
и британския физик Стивън Хокинг преди броени месеци. 
Става въпрос за проекта Breakthrough Starshot, който пред-
вижда изпращане на множество миниатюрни кораби, зад-
вижвани със светлинно платно, до най-близката звездна 
система до нас Алфа Кентавър, отстояща на малко над 4 
светлинни години разстояние. При това идеята е те да дос-
тигнат скорост от 20% от тази на светлината, което поне на 
теория ще им позволи да отидат и да се завърнат в рамките 
на едно поколение. Въпреки че в него са привлечени някои 
от най-брилянтните учени от целия свят, пред проекта все 
още има редица сериозни предизвикателства от инжене-
рен характер и е трудно да се прогнозира дали той изобщо 
ще бъде осъществен. Дори и отговорът на този въпрос да 
е положителен обаче, пътуването до звездна система на 
около 10 пъти по-голямо разстояние като TRAPPIST-1 би 
било значително по-сложно.

Истината е, че подобно разстояние би направило меко 
казано трудна дори и само комуникацията с евентуални 
форми на разумен живот, намиращи се на планетите око-
ло TRAPPIST-1. Дори да допуснем, че такъв живот има на 
тях, и да им изпратим оптично съобщение, пътуващо със 

скоростта на светлината, то ще достигне дотам в рамките 
на близо 40 години и ако по някаква случайност бъде прих-
ванато и бъде изпратен отговор, ще го получим след близо 
80 години. Това не е точно скоростта, с която сме свикнали 
да си чатим. И то – с всичките условности, че ние или полу-
чателите на съобщенията от другата страна изобщо бихме 
могли да прихващаме прецизно подобни сигнали.

Въпреки тези огромни разстояния обаче, може да се 
каже, че новооткритите екзопланети всъщност са в „зад-
ния ни двор“. Защото за сравнение редица други обе-
щаващи екзопланети, открити неотдавна с космическия 
телескоп Kepler, се намират на отстояние над 1000 свет-
линни години и нямаме никакви шансове да осъществим 
комуникация с тях или да взаимодействаме по какъвто и 
да било друг начин в обозримо бъдеще. На фона на по-
вечето от тях, TRAPPIST-1 представлява изключително 
добра възможност, ако не за звездна мисия, то поне за 
наблюдение.

Именно с това откритието е особено важно за научната 
общност. Възможността да наблюдаваме толкова отблизо 
цели седем екзопланети в една звездна система, много от 
които – намиращи се в обитаемата й зона, е от изключител-
но значение за учените. Това ще им позволи да натрупат 
ценни нови знания за естеството на извънсоларните пла-
нети, тяхната атмосфера и състав, както и начина, по който 
са възникнали. А по този начин индиректно бихме могли 
да си отговорим и на редица въпроси за собствената ни 
планета Земя.

Освен това наблюдаването на няколко екзопланети в 
обитаемата зона на една звезда вероятно ще ни доближи 
до отговора на въпроса: „Има ли разумен живот другаде 
в Космоса?“. Възможно е никога преди да не сме разпо-
лагали с правилните планети, за да си отговорим на него. 
Защото ако животът би могъл лесно да процъфти на дру-
го място, то една звездна система, в чиято обитаема зона 
обикалят най-малко три планети от земен тип, има огромни 
шансове да е такова място. А ако признаци за извънземен 
живот не бъдат открити на нито един от нейните светове, то 
тогава можем с голяма вероятност да заключим, че самият 
живот е достатъчно рядко, ако не и единично явление, въз-
никнало само на тази планета.   
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Седемте планети и звездата TRAPPIST-1 – артистична концепция
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ÂÚÇÕÎÄÚÒ íà 

VIVENDI

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

Знаете ли какво е общото между музикалния издател 
на поп певицата Риана, разработчика на популяр-
ната мобилна игра Assualt Extreme и ... френско во-
доснабдително дружество, създадено по времето 
на Наполеон III? Много просто- и трите всъщност 

са... една и съща компания. Добре дошли в странния свят на 
Vivendi – дружеството с може би най-любопитното развитие 
в цялата история на бизнеса.

Íà÷àëîòî

Създадено през далечната 1853 г. с декрет на импера-
тор Наполеон III под името Compagnie Générale des Eaux 
(Генерална водоснабдителна компания), днес дружеството 
е един от най-модерните доставчици на развлекателно съ-
държание, който е сред световните лидери в сегменти като 
мобилните игри, звукозаписната индустрия, телевизията и 
киното.

За да достигне до сегашните си позиции обаче, близо 
половин век компанията се развива като традиционен ВиК 
доставчик. Това се променя през 1976 г., когато я поема Ги 
Дежоне. Известен като мениджър с размах и амбиции, той 
решава да започне мащабно разширяване на дружеството, 
навлизайки в редица неспецифични за него сегменти. Така в 
продължение на няколко години компанията придобива или 
създава дъщерни дружества в браншове като управлението 
на отпадъците, енергетиката, транспортните услуги, строи-

телството и недвижимите имоти. Тя закупува дори предпри-
ятие за производство на индустриални превозни средства и 
участва в създаването на Canal+ - първата платена телеви-
зионна мрежа на Франция.

Åêñïàíçèÿ â òåõíîëîãè÷íèÿ ñåêòîð

През 1996 г. ръководството на корпорацията се сменя и под 
ръководството на новия мениджър Жан-Мари Месие друже-
ството започва да навлиза активно в технологичния сегмент. 
То се възползва и от дерегулацията на френския телекому-
никационен пазар, създавайки съобщителния оператор Neuf 
Segetel. През 1998 г. водоснабдяването вече е една малка 
част от огромната корпоративна група. Затова компанията се 
преименува на Vivendi и постепенно започва да се фокусира 
върху технологиите и масмедиите. Процес, който е свързан 
с продажбата на нейните подразделения в строителния сег-
мент, недвижимите имоти и други инфраструктурни браншо-
ве. Успоредно с това Vivendi придобива редица IT компании, 
включително Maroc Telecom, Cendant Software и др. Предста-
вете си, например, че „Софийска вода“ днес реши да закупи 
някои от водещите български телевизионни канали, телеком 
оператори и софтуерни компании, и ще си дадете сметка кол-
ко странно изглежда подобно развитие.

Ãîëÿìàòà ïðîìÿíà

се осъществява през 2000 г., когато Vivendi придобива ка-
надския медиен гигант Seagram, собственик на звукозапис-

Арно Дьо Пюйфонтен по време 
на Световния мобилен конгрес
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ното sтудио Universal. Неговите активи са обединени с тези 
на Canal+, за да се превърнат в ядрото на бъдещата гло-
бална корпорация за развлечения. Скоро след това конгло-
мератът се разделя на водоснабдителното дружество Veolia 
и развлекателния гигант Vivendi Universal, а вторият през 
годините се налага като медиен гигант с пазарна капитали-
зация в размер на 22 млрд. евро, който притежава знакови 
франчайзи и продукции в сферата на видеоигрите, музиката 
и филмовата индустрия.

Така след близо два века лутане през десетки различни 
бизнес модели, през 2017 г. компанията е открила своя фо-
кус и днес е един от водещите доставчици на развлекателно 
съдържание от всякакъв тип. Може и да не подозирате, но 
вие, семейството ви, приятелите и колегите ви почти със си-
гурност сте потребители на Vivendi по един или друг начин.

Òðèòå êèòà

на компанията днес са нейните подразделения Universal 
Music в звукозаписния сектор, Canal+ в телевизионната и ки-
нопродукция и Gameloft при видеоигрите.

Universal Music е световен лидер в звукозаписната индус-
трия с 34% от пазара. Междувременно компанията е и една 
от най-иновативните в своя сегмент, извършвайки активна 
миграция от традиционни носители към модерни стрийминг 
услуги. „Това, което се случва, е, че музикалната индустрия 
се преобразува и стриймингът се превръща от нишова в ма-
сова услуга“ - сподели Арно Дьо Пюйфонтен, главен изпъл-
нителен директор на компанията, пред аудиторията на тазго-
дишния Световен мобилен конгрес в Барселона. Лекцията, 
на която присъства и кореспондент на сп. „Икономика“, беше 
сред най-интересните на изложението и привлече внимани-
ето на телеком бранша към възможностите за партньорство 
с издателите на съдържание.

„От 2014 г. до днес броят на потребителите на платени 
музикални услуги е нараснал над два пъти, достигайки 100 
милиона. Ние присъстваме в над 400 музикални платформи, 
сред които Apple Music и Spotify“ - добави още мениджърът 
на Vivendi, описвайки промените в компанията и усилията й 
да се позиционира като модерен доставчик на съдържание. 
Днес в нейното портфолио са тримата най-популярни музи-

кални изпълнители в стрийминг платформите - Дрейк, Риана 
и Джъстин Бийбър, както и разпознаваеми поп и рок банди 
като Rolling Stones, ABBA, Bon Jovi, Depeche Mode, Enigma 
и др.

Телевизионният гигант Canal+, от своя страна, е сред во-
дещите играчи при телевизията и киното в Европа с 9000 
филмови заглавия в портфолиото си. В началото на мина-
лата година Vivendi придоби и гейм издателството Gameloft, 
за да се завърне в сегмента на мобилните игри. Днес за-
главията на това подразделение отчитат над 1 милиард сва-
лени копия за мобилни телефони, таблети, конзоли и други 
платформи.

Áúäåùåòî

Общите инвестиции, които Vivendi влага всяка година в 
създаването на съдържание, са над 2.5 млрд. евро. Логично 
конгломератът търси нови възможности за разпространение 
на това съдържание, а мобилните устройства са в центъра 
на неговата стратегия. Както музиката, така и филмите, и иг-
рите могат лесно да се достъпват през смартфони и таблети, 
а с навлизането на мобилните мрежи от четвърто поколение 
през последните години тази тенденция се засилва.

Затова и още в началото на своята лекция пред аудитори-
ята на мобилния конгрес Арно Дьо Пюйфонтен оцени мобил-
ния сектор като един от най-влиятелните канали за дистрибу-
ция на всевъзможно потребителско съдържание. Той добави, 
че компанията е отчела липсата на достатъчно премиум съ-
държание за клетъчни устройства и е създала подразделе-
нието Studio+, за да отговори на тази нужда. Към момента 
то разпространява десетки нови продукции, оптимизирани 
за малки екрани във Франция, Италия, Бразилия и Аржен-
тина, а предстои през юни да започне дейност и в Русия. 
Мениджърът напомни, че преди 15 години самата Vivendi е 
притежавала телекомуникационни оператори, но по-късно е 
предпочела да фокусира своята дейност, търсейки възмож-
ности за хоризонтални партньорства с телекомите. Затова и 
днес основната й цел е да се позиционира като предпочитан 
партньор на най-големите оператори в света. Задача, която 
едва ли ще затрудни компания с близо 200-годишна история, 
наложила се като глобален лидер в поне два от най-дина-
мичните съвременни икономически сегменти.   

ÊÀÊ ÔÐÅÍÑÊÎÒÎ ÂÈÊ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÑÅ 
ÏÐÅÂÚÐÍÀ Â ÃËÎÁÀËÅÍ ËÈÄÅÐ ÏÐÈ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÍÎÒÎ ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ
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Скандален бизнесмен, представител на един от 
най-богатите кланове в Турция с бизнес империя 
от над 200 компании, конфискувани от Анкара. 
Политически противник на президента Ердоган, 
обвинител на сина му Билал. Личен приятел на 

краля на Йордания Абдула Втори. Бяга от Турция с хели-
коптер от покрива на къщата си, докато полицията пази 
на входа й. Съден във Великобритания и САЩ. Получил 
политическо убежище във Франция и от 14 години живее 
в изгнание. Това е само част от биографията на почти мис-
териозния, противоречив и скандален 50-годишен турски 
бизнесмен и дисидент Хакан Узан, който през март т.г. чрез 
дружеството си Baferton Ltd. купи компанията за луксозни 
смартфони Vertu за близо 50 млн. британски паунда. 

„Vertu е силен бранд с призната пазарна ниша. Очаквам 
с нетърпение да работя с екипа и да осигурим инвести-
ции, за да се реализира пълният потенциал на Vertu“. Така 
кратко чрез свой говорител турският бизнесмен коментира 
пред британския в. „Телеграф“ сделката. В медии в родна-

та му Турция тя бе обявена за „бомба“, която „избухна“ в 
ключов за развитието на страната момент. Представителят 
на една от най-мощните допреди десетилетие турски фа-
милии, но и личен враг на Реджеп Тайип Ердоган, напомни 
за себе си с нов бизнес удар точно в разгара на безпре-
цедентно агресивната кампания, която турският президент 
води в подкрепа на насрочения за 16 април референдум 
за конституционни промени и увеличаване на неговите 
пълномощия.

Ñäåëêàòà å òðåòà ïî ðåä

с която Vertu сменя собственика си. Nokia създава компа-
нията за луксозни смартфони от скъпи материали, като 
сапфирени дисплеи, корпус от щраусова кожа и титанови 
рамки, в края на 90-те години на миналия век. При бързо-
то технологично развитие в първото десетилетие на XXI 
век финландският собственик изпада в затруднение и през 
2012 г. продава британското си поделение на шведския 
инвестиционен фонд с частен капитал EQT за около 175 
млн. британски лири. Нова смяна настъпва през 2015 г., 
когато от него го купува базираният в Хонконг фонд Godin 
Holdings. Самият той притежава Vertu по-малко от 18 ме-
сеца. 

През последните години Vertu трудно успява да излезе 
на печалба заради жестоката конкуренция на пазара на 
смартфони, високите си производствени разходи и конку-
ренцията при услугите за персонализиране на по-евтини 
устройства. Компанията е известна, че продава остарели 
Android устройства с посредствени спецификации, но лук-
созен външен стил, със средна продажна цена от около 
6000 долара. Според последния й оповестен финансов 
отчет за 2014 г. загубите  са стигнали 53 млн. паунда при 
продажби от 110 млн. паунда. 

След новата сделка през март главният изпълнителен 
директор на Vertu Гордън Уотсън заяви: „Baferton спо-
деля нашата визия – всяка година се продават 1.5 млрд. 
смартфона и има търсене за висококачествени ексклузив-
ни продукти и услуги. Работейки с Baferton, ще сме готови 
да развием бизнеса на Vertu, търговската марка и услуги-
те“. Интересен факт е, че купувачът на Vertu - компанията 
Baferton Ltd, е

ðåãèñòðèðàíà â 
Êèïúð òóðñêà ôèðìà

В момента това е прецедент, тъй като между Кипър и 
Турция няма никакви политически, икономически и тър-

àâòîð: Áðàíèñëàâà Áîáàíàö

ÒÅ ÑÀ ÑÊÀÍÄÀËÍÈ È 
ÌÈÑÒÅÐÈÎÇÍÈ, ËÈ×ÍÈ ÂÐÀÃÎÂÅ 
ÍÀ ÅÐÄÎÃÀÍ, Ñ ÊÎÍÔÈÑÊÓÂÀÍ 
ÎÒ ÄÚÐÆÀÂÀÒÀ ÁÈÇÍÅÑ È 
ÆÈÂÅÅÙÈ Â ÈÇÃÍÀÍÈÅ. ÍÎ ÄÍÅÑ 
ÂÅ×Å ÑÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÈÖÈ ÍÀ 
ËÓÊÑÎÇÍÈß ÁÐÀÍÄ VERTU

Хакан Узан се забърка в скандал и със 
сина на турския президент Реджеп 
Ердоган – Билал (на снимката)
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говски отношения в нито една област на бизнеса, тъй като 
Анкара нe приема Република Кипър като международно 
призната държава, не признава издавани от нея докумен-
ти и противодейства, дори и със сила, на нейни суверенни 
действия, каквато е политиката й за проучвания за газ и 
нефт в изключителната й икономическа зона в Средиземно 
море.

В официалния регистър в Кипър Baferton Trading Ltd фи-
гурира под номер ΗΕ 329707 от 17 февруари 2014 г. като 
частна инвестиционна компания със седалище в Никозия. 
Като нейни директори са посочени  Ali Cenk Turkkan и Murat 
Hakan Uzan (както е пълното име на бизнесмена), а като 
секретар е посочена Zedana Secretarial Ltd, която е специа-
лизирана в тази област компания, регистрирана в Кипър 
под номер ΗΕ 222188 от 7 февруари 2008 г.

Baferton Trading Ltd официално е оповестила, че има 
дъщерни дружества и извършва инвестиции и операции 
в Европа (Холандия и Франция), в Близкия изток (Дубай 
и Бахрейн) и в Югоизточна Азия (Хонконг и Сингапур). В 
различните райони фирмата действа и се наблюдава от 
различни регулатори. В Кипър например тя е частен фонд 
(International Collective Investment Scheme).

Компанията сама се представя като „уникална инвес-
тиционна институция“, която разработва възможности за 
традиционните сектори и предприятия, като същевремен-
но адаптира съществуващите бизнес модели към новата 
световна икономика. Твърди, че има професионален екип 
и компетенции за постигане на максимална стойност в ней-
ните операции. 

Това все още предстои да се докаже в управлението на 
затъналия във финансови проблеми Vertu, който от март е 
поредната брънка в поредицата от

áîãàòñòâî è ñêàíäàëè 

съпътстващи едновременно фамилията Узан. Роденият 
през 1967 г. в Адапазаръ Хакан Узан е част от бизнес динас-
тия, прочута с върховете и паденията си. Основоположник 

на малкия семеен бизнес е дядото Узан, родом от Босна, 
който в смутните времена в навечерието на Балканската 
война, през 1910 г., идва от Сараево до Турция. На върха на 
славата си в началото на XXI век кланът Узан, който се уп-
равлява от бащата Кемал Узан и двамата му синове Хакан 
и Джем, държи в ръцете си огромен конгломерат, истинска 
бизнес империя, която включва близо 220 фирми – мощна-
та Imar Bank, втория по големина в Турция мобилен опера-
тор Telsim, електроцентрали, строителни фирми и хотели, 
футболния клуб „Истанбулспор“ и медиен концерн (вестник 
Star и тв каналите Star, Kanal 6 и Star Max). По оценка на 
сп. „Форбс“ през 2003 г. състоянието на фамилията възлиза 
на 1.3 млрд. долара. 

Всички активи на бизнес династията обаче са конфиску-
вани от турското правителство през 2004 г. след грандиозен 
скандал за измами и финансови машинации. 

Според правителството разпродажбата им трябва да по-
крие дългове на обща стойност от почти 5.7 млрд. долара, 
натрупани от Imar Bank. Крупната машинация, с която се-
мейство Узан е източило тази сума от банката, гръмва през 
2003 г. и е оценена като най-голямото финансово престъ-
пление в Турция. В хода на разследването е установено, 
че банката е скрила над 90% от събраните депозити и не 
ги е отразявала в официалните документи, като тайно, по-
средством специална компютърна програма, е изнесла от 
страната близо 6 млрд. долара. 

През август 2003 г. турският съд издава заповед за арест 
на бащата и двама от синовете му, а прокурорът на Ис-
танбул иска 8 години затвор за тях. Полицията трябва да 
арестува тримата Узан вечерта в дома им, но операцията е 
отложена поради пропуск в документите. И докато органите 
на реда пазят фамилията пред богатата й резиденция, тя 
успява да избяга с хеликоптер от покрива и напуска тайно 
Турция. Оттогава Узан живеят в изгнание, не се знае точно-
то им местонахождение, а чрез подставени лица в медиите 
отричат всички обвинения. 

Иронията на последната сделка на Хакан Узан е и че 

Джем Узан 
прави 
политическа 
кариера като 
противник на 
президента 
Ердоган

Хакан 
Узан със 

съпругата 
си Йозлем на 

конкурса „Мис 
Турция” през 

2003 г.
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Vertu, създадена от Nokia, сега е притежание на инвеститор, 
съден от компанията-майка за значима финансова измама. 
През 1998 г. Motorola и Nokia предоставят на втория по го-
лемина турски GSM оператор Telsim, който после поставя 
основата на турския бизнес на Vodafone, стоков кредит под 
формата на мобилни телефони и предаващи устройства, а 
като гаранция по кредита Motorola получава 66% от мобил-
ния оператор. По време на дотком кризата Telsim изпитва 
финансови затруднения и обявява фалит заради дългове, 
но това поражда отново обвинения за източване на пари 
от телекома от фамилията Узан, с които тя е плащала за 
частни самолети и имоти в чужбина. 

През 2001 г. в САЩ и Великобритания Motorola и Nokia 
повдигат съдебни искове към семейство Узан за фалши-
фикация, изнудване и заговор. През 2002 г. Узан е наказан 
за неуважение към британския съд, след като не се явява 
в съдебната зала по време на изслушване във връзка с об-
виненията, и е осъден на 15 месеца затвор, но присъдата 
е отменена след обжалване. По време на съдебното дело 
в Ню Йорк през 2003 г. турските бизнесмени твърдят, че це-
лият конфликт отразява нежеланието на заемодателите им 
да се изправят срещу загубите, произтичащи от глобалната 
катастрофа в телекомуникационните пазари, рецесията в 
Турция и голямата девалвация на турската лира. През май 
2003 г. Хакан Узан, тогава главен изпълнителен директор 
на Telsim, пише директно на 200-те най-големи акционери 
на Motorola, посочвайки, че управлението на Motorola не 
действа в техен интерес, като предприема съдебно дело 
вместо договорения арбитраж.

През октомври 2004 г. Апелативният съд в Ню Йорк ос-
ъжда Узан да възстанови на Motorola сумата от 2.13 млрд. 
долара. Години наред обаче тя е обжалвана.

Узан е имал съдебен сблъсък и със сегашния президент 
на САЩ Доналд Тръмп заради неплатени сметки. През ми-
налата година Хакан Узан се забърка в нов

áèçíåñ ñêàíäàë - ñðåùó Åðäîãàí

През февруари 2016 г. прокуратурата на Болоня за-

почва разследване по подозрения за пране на пари в 
Италия от Билал Ердоган, сина на турския президент 
Реджеп Тайип Ердоган. Това става, след като Хакан Узан 
публично обвинява 35-годишния Билал, че предишния 
септември е прехвърлил големи суми в Италия. Бизнес-
менът твърди, че при преместването си в Италия през 
2015 г. Ердоган-младши е пренесъл със себе си големи 
суми пари в брой, за да ги изпере в Италия, и така е на-
рушил европейските и италианските финансови закони. 
Прокуратурата разследва дали парите имат връзка с 
най-големия корупционен скандал, избухнал в края на 
2013 г. в Турция, в който президентският син е един от 
главните заподозрени. 

Заради воденото разследване през август м.г. турският 
президент влиза в словесна война с тогавашния италиан-
ски премиер Матео Ренци, оплаквайки се в телевизионно 
интервю, че синът му е малтретиран от италианската съ-
дебна система.

През септември м.г. италианските прокурори свалят об-
виненията за пране на пари срещу сина на Ердоган. Освен 
огромни бизнес апетити, династията Узан има и

ïîëèòè÷åñêè àìáèöèè

в които се изявява братът на Хакан - Джем Узан. Той е ос-
новател на турската Младежка партия, с която излиза на 
политическата сцена на изборите през 2002 г., и отявлен 
политически опонент на президента Ердоган. През есента 
на 2004 г. Джем Узан е осъден на 8-месеца затвор и глоба 
от 694 млн. турски лири (370 млн. евро) за клевета по адрес 
на тогава министър-председателя Реджеп Тайип Ердоган 
по време на митинг в Бурса.

В турските медии Хакан Узан присъства и с личния си 
живот. Негова първа съпруга е известната турска певица и 
актриса Йешим Салким, с която са само 3 години, от 1998 
до 2001 г. Още на следващата година бизнесменът сключ-
ва брак с Йозлем Узан, която през 2003 г. ражда сина му. 
Според информация в пресата в края на миналата година 
втората му съпруга е подала молба за развод.   

Тълпи от 
вложители 
обсаждат 
офисите на 
Imar Bank 
по време на 
скандала 
преди над 
десетилетие

Архивна 
снимка 

на Джем 
Узан с 

Доналд 
Тръмп 

Ôîòî Twitter Cem Uzan
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ДОАЙЕНЪТ РОКФЕЛЕР

àâòîð: Äàíèåë Ãðèãîðîâ

На 101-годишна възраст на 20 март 2017 г. си оти-
де милиардерът и филантроп Дейвид Рокфелер. 
Той е починал в дома си Покантико Хилс, Ню 
Йорк, съобщи говорител на семейството, цити-
ран от в. New York Times.

Наследник на знаменита фамилия, Дейвид Рокфелер 
бе най-възрастният милиардер в света. Той бе последният 
жив внук на Джон Д. Рокфелер, петролния магнат, основал 
компанията Standard Oil през XIX век и натрупал състояние, 
което го превръща в първия милиардер на Америка, а се-
мейството му – в едно от най-богатите и мощни в историята 
на страната.

Състоянието на Дейвид Рокфелер се оценява на 3.3 
млрд. долара, което му отрежда 603-о място сред мили-
ардерите в света. Но влиянието му в световната политика 
и икономика в последните десетилетия далеч надхвърля 
само парите.

Íà÷àëîòî

Дейвид Рокфелер е роден на 12 юни 1915 г. в Ню Йорк. 
Той е най-малкото от 6 деца в семейството – 1 момиче и 5 
момчета, на Джон Д. Рокфелер-младши – единствено дете 
на първия в света милиардер Джон Д. Рокфелер. В пери-
ода 1974-1977 г. брат му Нелсън е вицепрезидент на САЩ. 
Дейвид Рокфелер завършва Харвард, след това учи в Лон-
донското училище за икономика, а през 1940 г. защитава 

докторат по икономика в Чикагския университет, основан от 
семейството му. В темата „Неизползваните ресурси и ико-
номическите отпадъци“ защитава тезата, че капиталистите 
не искат само да правят пари, но и да помагат на своите 
служители и обществото. По време на Втората световна 
война се записва в армията под давлението на майка си. 
След войната почва работа в семейната банка, като въпре-
ки родствените връзки му се налага да премине през всич-
ки стъпала в йерархията, докато застане начело. Брат му 
Лоран, който почина през 2004 г., е бил съветник по еколо-
гични въпроси на петима американски президенти. Дейвид 
Рокфелер е имал само една съпруга – Маргарет Макграт 
(1915-1996), наричана за кратко Пеги. Двамата се женят 
през 1940 г. и имат двама синове и 4 дъщери. Надживя-
ва сина си Ричард, загинал в авиокатастрофа през 2014 г. 
След смъртта му фамилията ще оглави първородният син 
Дейвид Рокфелер-младши (75 г.).

Êàïèòàëèñò è ãëîáàëèñò

В продължение на десетилетия Рокфелер е значима фи-
гура в корпоративния свят – влиянието му се усеща във 
Вашингтон и чуждестранните столици, по коридорите на 
кметството в Ню Йорк, в музеите, големите университети и 
държавните училища.

Милиардерът е начело на влиятелната банка Chase 
Manhattan за повече от десетилетие. Като председател на 
борда на директорите и главен изпълнителен директор той 
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разширява дейността на банката и я превръща в една от 
най-влиятелните световни финансови институции. Неслу-
чайно Chase Manhattan е популярна като „банката на Рок-
фелер“, макар реално фамилията да притежава в нея ма-
лък процент акции. Впоследствие тя се превърна в един от 
основателите на могъщия холдинг JP Morgan Chase.

Рокфелер е страхотна маркетингова сила. Срещите му 
през 70-те със световните лидери Ануар Садат (Египет), 
Леонид Брежнев (СССР) и Жу Енлайн (Китай) помагат на 
Chase Manhattan да се превърне в първата американска 
банка, която стъпва в тези държави. „Малко хора в тази 
държава са се срещали с толкова лидери, колкото мен“, от-
чита със самочувствие милиардерът.

Като странстващ застъпник на икономическите инте-
реси на САЩ и своята банка, той  бе сила в глобалните 
финансови въпроси и външната политика 
на страната си. Милиардерът е приеман в 
чуждестранните столици с почестите, пре-
доставяни на държавен глава.

Рокфелер често е обект на критики за-
ради приятелството си с подобни автокра-
тични чуждестранни лидери, което му по-
мага да установи и разшири присъствието 
на банката си в техните страни.

„Той прекара живота си в клуба на уп-
равляващата класа и беше лоялен към 
членовете на този клуб, независимо как-
во правеха те“, пише колумнистът на в. 
New York Times Дейвид Брукс, цитирайки 
печелившите сделки на Рокфелер със „за-
богатели от петрол диктатори“, „съветски 
партийни босове“ и „китайските деятели 
на Културната революция“.  

Въпреки критиките, двама действащи 

американски президенти – Джими Картър и Ричард Никсън 
– му предлагат поста на финансов министър на САЩ. Той 
обаче отказва и на двамата.

Считан е за пионер на глобализма и ярък проповедник 
на капитализма. Дълги години ръководи групата „Билдер-
берг“, считана за световно правителство в сянка, за която 
се твърди, че дърпа конците на световния ред и лично на-
значава ключовите лица на най-високите държавни пост-
ове.

Дейвид Рокфелер проповядва „просветен капитализъм“. 
Което излиза извън дефиницията за свободно предприема-
чество, пазарна икономика и права върху собствеността. 
Той по-скоро вижда в нея глобално правителство и упра-
вление на бюрократи/технократи, един световен ред, кон-
тролиран от елитна олигархия, в която семейства Рокфе-

ÏÀÒÐÈÀÐÕÚÒ ÍÀ ÅÄÍÀ 
ÎÒ ÍÀÉ-ÁÎÃÀÒÈÒÅ È 
ÂËÈßÒÅËÍÈ ÔÀÌÈËÈÈ 
Â ÑÂÅÒÀ ÑÈ ÎÒÈÄÅ 
ÍÀ 101 Ã. ÊÀÒÎ 
ÍÀÉ-ÂÚÇÐÀÑÒÍÈß 
ÌÈËÈÀÐÄÅÐ. ÒÎÉ 
ÙÅ ÁÚÄÅ ÇÀÏÎÌÍÅÍ 
Ñ ÎÃÐÎÌÍÎÒÎ 
ÑÈ ÂËÈßÍÈÅ Â 
ÑÂÅÒÎÂÍÀÒÀ 
ÏÎËÈÒÈÊÀ È 
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

Американският президент Джералд Форд разговаря с държавния секретар Хенри 
Кисинджър и Дейвид Рокфелер (от ляво на дясно), 1975 г.
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Дейвид Рокфелер със съпругата си Пеги през 1987 г. на бал в 
Университета „Рокфелер“, основан от дядо му през 1901 г. 
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лер ще са първи между равни.

Милиардерът играе важна роля в сплотяването на част-
ния сектор, което е клювочо за разрешаване на фискалната 
криза в Ню Йорк в средата на 70-те години на XX век.

Свидетелство за мащаба на неговото влияние е Rolodex 
– каталог с имената на около 150 хил. души, с които той 
се среща като банкер и държавник. Каталогът заема цяла 
стая в офиса му.

Ôèëàíòðîï

Като дългогодишен ръководител на Музея на модерното 
изкуство в Манхатън, Рокфелер успява да насърчи корпо-
рациите да купуват и излагат произведения на изкуството 
в своите офиси и сгради, като по този начин субсидират 
местните музеи. Самият Рокфелер дарява 150 млн. дола-
ра на музея, сред чиито основатели е и майка му Абигейл 
Олдрич.

Като председател на New York City Partnership – обеди-
нение на бизнес ръководители, той насърчава иновациите 
в държавните училища и строежа на хиляди апартаменти 
за семейства от средната класа и такива с ниски доходи.

Рокфелер е един от най-големите световни дарители, 

като ежегодно дарява милиони на Харвардския универси-
тет, който е завършил, както и за редица други благотвори-
телни каузи.

Живее бляскав аристократичен живот. Появява се на 
елитни сбирки в луксозни имения, 
колекционира произведения на изку-
ството (личната му сбирка съдържа 
над 15 хиляди такива, много от които 
шедьоври) или просто наблюдава Ню 
Йорк от своя офис на 56-я етаж на ве-
личествения небостъргач Рокфелер 
център – една от запазените марки на 
мегаполиса. От 2000 г. обаче центъ-
рът не е вече собственост на фамали-
ята Рокфелер.

Дейвид Рокфелер винаги е бил 
наясно с мистиката, заобикаляща 
фамилното му име. „Никога не съм го 
намирал за пречка. Очевидно има мо-
менти, когато съм наясно, че към мен 
се отнасят по различен начин. Няма 
съмнение, че да разполагаш с финан-
сови ресурси, които благодарение на 
моите родители се научих да използ-
вам сдържано и дискретно, е голямо 
предимство“, заявява милиардерът в 
типичен стил.   

Кметът на Ню Йорк Фиорело Ла 
Гуардия наема Дейвид Рокфелер 
като секретар през 1940 г. Това е 
първото назначение на милиардера 
на публична позиция

Като войник по време на Втората световна война



София 1113 
Ул. „Николай Хайтов“ 3А

Тел.: 02/ 868 72 96
0886 700 269

E-mail:restaurant@este.bg
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ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

Ôîòî Wikipedia/Òîäîð Áîæèíîâ
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Когато русенци се уговарят за среща, обикновено 
казват, че ще се срещнат на Часовника. Мястото 
за чакане е на единия край на централния площад 
„Свобода“. А Часовника е на най-горния етаж на съ-
седна сграда, която в продължение на десетилетия 

по царско време е служила за офис на първата частна бан-
ка в Свободна България – „Гирдап“ (от персийски гердаб 
– (водо)въртеж). 

Историята на банка „Гирдап“ е огледало на следосвобо-
жденския икономически възход на страната, но разкрива и 
характерното и днес срастване между политически и биз-
нес елити. Въпреки че то дава усещане за могъщество, в 
същото време води и до мащабни сривове, както показва в 
съвременна България казусът „КТБ“. „Гирдап“ постига мно-
го успехи на финансовия фронт, но се сгромолясва след 
Първата световна война, когато става място за далавери, 
нейните собственици я ограбват и тя фалира през 1925 г. 

Историята започва през 1881 г. Някои от най-големите 
търговци на Русе създават банка „Гирдап“. Анонсираните 
цели на финансовото дружество съчетават прагматичния 
интерес с отговорността към съграждани и сънародници. 
Светлина върху намеренията на първите акционери хвър-
ля в своя статия през 1911 г. Бончо Боев – управител на 
Българската народна банка в периода 1906-1908 г., пре-
подавател в Софийския университет между 1897 г. и 1906 
г. и директор на „Гирдап“ в момента на публикацията. Той 
посочва желанието на основателите на банката „чрез спес-
тяване да се освободи населението от лихварите, както Ве-
лика Русия ни освободи от турското иго“. 

Боев констатира, че през 1881 г. е имало много случаи, в 
които хора дават пари на свои познати назаем, без дори да 
искат документи за това. Но е било трудно граждани, които 
не се познават, да влязат в кредитни отношения. Тоест бан-
ка „Гирдап“ си поставя за цел изграждане на обществено 
доверие и развитие на деловата култура на българите. 

Пример в това отношение е фактът, че както пише Боев, 
всеки акционер на банката „може да прави ревизия на каса-
та, когато пожелае. Това право…, което указва на смътните 
още разбирания за природата на акционерното дело, съот-
ветства на задължението на акционерите да присъстват в 
събрания на дружеството под страх на глоба от два лева 
за всяко отсъствие. В основата на тогавашните понятия на 
акционерите общественият (благотворителният) елемент 
на сдружаването не е могъл още да бъде заменен с лич-
ния интерес“. Ето защо, например в началото на работата 
на банката членовете на Управителния съвет не получават 
възнаграждение – нещо, което последващите поколения 
финансисти не могат да разберат като явление.

Банка „Гирдап“ е основана с начален общ капитал 750 
златни лева. До края на годината на основаването й са на-

àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

ÏÚÐÂÀ ÏÎ ÐÎÄÀ ÑÈ, ÎÑÍÎÂÀÍÀÒÀ ÏÐÅÇ 1881 Ã. ÔÈÍÀÍÑÎÂÀ 
ÈÍÑÒÈÒÓÖÈß ÒÐÚÃÂÀ Ñ ÄÎÁÐÈ ÍÀÌÅÐÅÍÈß, ÍÎ ÇÀÂÚÐØÂÀ 
ÆÈÂÎÒÀ ÑÈ ÏÐÅÇ 1925 Ã. ÑËÅÄ ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁÈ È ÄÚËÃÎÂÅ 

Централната сграда на банката (вляво) 
в наши дни (вече с надстроен етаж) 
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брани 6900 златни лева под формата на подписани акции 
с номинал 10 зл. лв. Първоначално дружеството има срок 
на функциониране 5 години. През 1886 г. срокът е удължен 
с още 5, през 1892 г. – с още 10. Тази предпазливост показ-
ва голямата отговорност, с която създателите на банката 
се отнасят към нейните дела и несигурността им как дей-
ността й ще потръгне в условията на следосвобожденския 
български капитализъм. 

Магбуле Папазова – докторант в Русенския университет, 
посочва в своя научна публикация от 2009 г. как възходът 
на банка „Гирдап“ преди войните от 1912-1918 г. е свързан с 
протичащия процес „на срастване между банков и промиш-
лен капитал и формирането на финансов капитал“. Тенден-
цията започва да се развива от 90-те  години на ХІХ век. 
Тогава русенската Българска търговска банка – другата го-
ляма следосвобожденска частна кредитна институция, ин-
вестира в кожарската фабрика „Пенков и Попов“ – Русе, в 
дружеството за цимент, тухларски и глинени изделия „Труд“ 
и в застрахователно дружество „България“. 

Банка „Гирдап“ на свой ред също участва в основаване-
то на дружество „България“. Тя се въздига допълнително 
при управлението на Народната партия (1903-1908 г.), тъй 
като в ръководството й има много народняци. Преплита-
нето между политически и финансови интереси води и до 
по-значими намеси от страна на управляващите в София в 
интерес на банката. Времената преди войните са период на 
изграждане на инфраструктура – по онова време железо-
пътна, а не шосейна, и съответно далаверите са свързани 
с тези строежи. 

Докато е министър-председател, генерал Рачо Петров 
участва във фирмата, която изгражда жп линията Радо-
мир-Кюстендил-турската граница. Той осигурява с прави-
телствено решение обезщетение от близо 750 000 зл.лв. за 
банката във връзка с този проект, което „Гирдап“ не трябва 
да получи.

В друг случай фирма на банкера Симеонов, който е гла-

вен акционер в „Гирдап“, изгражда жп линията Саран бей 
(Септември) – Пловдив – Нова Загора, но се оказва, че 
компанията му е ощетила бюджета с 5 млн. зл.лв. Отново 
приближени на банката лица получават на търг правото да 
изградят  жп линията Левски – Свищов. 

Времето на войните води до още по-голямо увеличаване 
тежестта на финансовия капитал в страната. Именно „Гир-
дап“ е най-силната финансова група с влияние над друже-
ства с внесен капитал от 83,97 млн. зл.лв. Втора по зна-
чимост финансова група е тази на Генералното кредитно 
дружество с влияние над дружества с внесен капитал от 58 
млн. зл.лв. Други значими стопански общности гравитират 
около Балканската банка и Българската търговска банка 
(известна с дейността на Атанас Буров в нея). 

Към края на Първата световна война нередностите в 
дейността на банка „Гирдап“ нарастват. Тя основава Бъл-
гарска македонска банка, но при внасянето на капитала й 
под форма на тютюн „Гирдап“ само частично изпълнява за-
дълженията си. Увеличаването на капитала на „дъщерната“ 
банка през 1918 г. е съпроводено с редица нередности, със 
спекула с банковите акции, с липса на отчетност. 

Освен това „Гирдап“ отпуска заеми на акционери на бан-
ката и на хора с обществено положение, при които не се 
изискват документи, ползват се като обезщетение собстве-
ни акции на банката и така се нарушава Търговският закон. 

Нарушенията, които се откриват в банката след Първата 
световна война, са най-различни. Тя залага депозираните 
при нея ценни книжа от длъжниците й при други кредит-
ни дружества за свои нужди или за нуждите на някои от 
членовете на управителния съвет. Така заемните сметки на 
частните лица при банката остават негарантирани. 

В крайна сметка ревизия на „Гирдап“ от 1924 г. открива, 
че банката не може да посрещне елементарни свои задъл-
жения по влоговете.  Извършвани са множество сделки с 
активи на банката без гаранции. Хора от управлението й са 

Някогашната 
сграда на 
банката 

преди пожара 
от 1913 г.
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работили за своя сметка с нейните капитали. Констатирани 
са и други нарушения и злоупотреби.

Сагата с фалита на „Гирдап“ всъщност е започнала още 
в началото на 20-те години на ХХ век и Българската народ-
на банка участва активно в процеса. Бившият управител 
на БНБ Бончо Боев заедно с друг член на ръководството 
– Иван Ковачев, са основните обекти на вземания и пре-
тенции по дългове и нарушения, които са извършили. Про-
цесът по несъстоятелността на „Гирдап“ се проточва чак 
до 30-те години на ХХ век. През 1931 г. преписка на БНБ 
констатира, че централната банка възнамерява да наложи 
запор върху пенсията на Боев. В същото време той много-
кратно получава улеснения от БНБ в изплащането на дълга 
си към нея. 

Иван Ковачев има дълг от 3 млн.лв., но по онова време 
вече е починал. Запорът върху пенсията на съпругата му не 
може да възстанови задължението, а друго няма какво да 
се предприеме спрямо него.

Марин Ковачев – друг виден финансист, свързан с „Гир-
дап“ и срива й, не е притежавал имоти и затова няма при-
нудително изпълнение върху имуществото му. Само е на-
ложен запор върху пенсията му, който трябва да служи за 
изплащане на дължими суми от близо 5 млн. лева. 

Единствено дългът на Боев бива изплатен, но не от него, 
а от сина му, който е инспектор в БНБ. 

Независимо от нещастния край на това започнало с до-
бри намерения дело, „Гирдап“ остава легенда. Някои от 
най-известните русенци от следосвобожденската епоха са 
свързани с банката. На нейния първи етаж е била аптека-
та на унгареца Георг Силаги – основател на аптекарското 
дело в България. Михаил – неговият син от брак с българка, 
също е опора не само на бащиния аптекарски бизнес, но и 
на банката въобще. Фамилията Силаги издига своя къща 
на ул. „Александровска“ почти срещу банка „Гирдап“, която 
и до днес е част от забележителния архитектурен облик на 
Русе. 

Адвокатът Иван Хаджииванов е още една видна личност, 
участвала в изграждането на банка „Гирдап“. След загубата 
на Южна Добруджа в Междусъюзническата война той води 
борба за завръщането й под българско управление. Други 
русенски финансисти и търговци, свързани с банката, по 
царско време заемат обществени позиции на местно и на-
ционално ниво и са част от буржоазния елит на страната. 

Фалитът на „Гирдап“ разкрива рисковете на занижения 
обществен контрол и самоконтрол и опасността, която пред-
ставлява преплитането между семейно-родови структури, 
бизнес и държавни институции. Тръгнала с добри намере-
ния, „Гирдап“ потъва във водовъртежа на историята.   Бончо Боев, един от основните акционери в банката

Иван Хаджииванов, един от радетелите за връщането на 
Южна Добруджа, също е участвал в изграждането на банка 
„Гирдап“
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ÍÅÎÁÈ×ÀÉÍÈ 
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÀ

àâòîð: Âåñåëèíà Íèíîâà

ÕÀÏÂÀÍÅ ÏÎÄ ÂÎÄÎÏÀÄ, ÍÀ ÄÚÍÎÒÎ ÍÀ ÌÎÐÅÒÎ, ÈËÈ ÊÀÊ 
ÊÓËÈÍÀÐÈßÒÀ ÌÎÆÅ ÄÀ ÁÚÄÅ ÎÙÅ ÏÎ-ÂÚËÍÓÂÀÙÎ ÈÇÆÈÂßÂÀÍÅ

Сама по себе си кулинарията е вдъхновяваща. Но 
в допълнение с подходящата атмосфера може 
да е незабравимо изживяване веднъж в живота, 
между небето, морето и земята. 

Все повече ресторантите се стремят да предложат не 
само най-добрата и качествена кухня, но и едно цялостно 
изживяване за посетителите си, съчетаващо гурме вкус, за-
владяващ интериор, въздействаща сетивност.

Представяме ви 10 от най-вълнуващите ресторанти в 
света, които издигат кулинарията на нови върхове, съчета-
вайки я с екстремни или трепетни изживявания, подбрани 
от френското онлайн издание „Sport & Style“.

В тези ресторанти гарантирано ще се забавлявате и ще 
изпитате нови усещания. При това бъдете сигурни, че това 
ще е гарнирано с уникална храна, приготвена с много уме-
ние и любов. 

10

1 Sky Restaurant 634 (Musashi) - Òîêèî

Най-главозамайващото заведение е кацнало на 345-ия етаж на най-високата кула в японската столица 
Токио. Небостъргачът носи името Sky Tree и се издига на повече от 634 метра. Всъщност тази сграда е 
втората най-висока в света след Бурж Халифа в Дубай, който се издига на 828 метра. А гледката наисти-
на спира дъха. Френско-японската гурме кухня е изключителна, твърдят познавачи. Шеф-готвачът, който 
върти черпака в едно от най-високите заведения в света, се казва Наоя Макимура. 
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Панорамният ресторант на връх Монблан е наричан 
от световните кулинари „Най-високо кацналото заведе-
ние“. Ако сте почитатели на планинската екстремна лу-
дост, това невероятно място е точно за вас. С прекрасна 
гледка към връх Монблан, „The Panoramic Mont-Blanc“ е 
планински ресторант във височините на Шамони. Дос-
тъпен е само с лифт. Грандиозно място, категорични са 
клиентите. Освен това тук сервират прочутото фондю 
„Savoyard“. То се приготвя от 500 г сирене Ементал, 3 
чаши сухо бяло вино, 1 скилидка чесън, 1 лъжичка мля-
но кафе, 2 малки чашки черешов или друг ликьор и селски престоял хляб. Консумацията му става по следния начин: гли-
неният съд, в който се прави, се поставя върху спиртен котлон в средата на масата, като силата на огъня се намалява. 
Присъстващите на масата набождат на вилиците си парченце хляб, потапят го във фондюто и леко завъртат. Който допусне 
залъкът му да падне от вилицата и да остане във фондюто, се наказва. Наказанието е  изпиване на една чаша вино повече 
от другите. Препоръчаното вино за това фондю е бяло сухо.

Най-вдъхновяващият ресторант се нарича „Джейн“. Какво по-не-
вероятно от това да хапваш гурме-храна в бивша военна болница-
параклис, префасонирана в модерен ресторант! „Джейн“ се намира 
в Антверпен, Белгия. И е много впечатляващо заведение с уникална 
обстановка -  стъклописи, мащабен и ултрастилен интериор. Мястото 
всъщност е короновано за най-добрия ресторант в света. В кухнята 
на „Джейн“ е цар неконвенционалният готвач-звезда Серджио Хер-
ман. Ястията му наистина са изключителни!

Колкото по-освежаващо, толкова по-ос-
вежаващо, би казал Мечо Пух. Всичко това 
важи за ресторант „Водопадите“. Ако реши-
те да хапвате на първа линия, можете да 
се насладите на прохладата от пръските на 
каскадата. Това ви предлага ресторант „Во-
допадите“ в Сан Пабло,  Филипини. Разбира 
се, хапването няма да е от най-спокойните, 
защото сте точно под водоскока, а освен 
това краката ви са потопени в завихрения 
бързей. Хотелът над ресторанта разполага 
със спокойни и красиви тераси с хамак. От-
там също можете да се насладите на велико-
лепната гледка към водопада и да подишате 
чист въздух. 

3 The Jane Antwerp - Àíòâåðïåí

Колкото по освежаващо толкова по ос

4 Waterfall Restaurant - Ôèëèïèíè

2 The Panoramic - âðúõ Ìîíáëàí
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Ако искате вълнуващо преживяване в недрата на пла-
нината, можете да посетите хотел-ресторанта „Grotta 
Pallazzese“. Намира се в Полиняно ди Маре в областта 
Пулия в Италия.  Уникалното бижу е вкопано в основата 
на скалата. Този възхитителен 4-звезден хотел предлага 
ресторант, разположен в пещера с изглед към морето. И 
всичко това на  24 метра височина. Изключително!

Наричат ресторант  „Rock“ най-изоли-
раният. Намира се на изток в Занзибар и 
е полегнал на скала насред Индийския 
океан. До него може да се стигне с плува-
не или с лодка. Когато обаче приливът се 
отдръпне, може да отидете там и пешком. 
В това приказно място се предлагат раз-

лични морски дарове, наловени от са-
мите собственици на заведението.

И още едно кацнало 
заведение: „Pod“. Ако меч-
таете да се храните сред 
пясъчни хълмове, но вко-
пани в дърво, то вашият 
ресторант се намира в „Pod 
Hotel Soneva Kiri“ в Кох Код, 
Тайланд. Той е разположен 
на височина 5 метра. Пред-
ставлява нещо като малък 
бамбуков пашкул. Абсолют-
но неконвенциално място 
за хранене. Сервитьорите 
са същински акробати.

Ако искате вълнуващо преживяване в недрата на пла-

5 Grotta Pallazzese - Èòàëèÿ

Наричат ресторант Rock“ най изоли

6 The Rock Restaurant - Çàíçèáàð

7 Pod  - Òàéëàíä
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Най-приказното място за 
хапване се нарича „Grotto 
Rayavadee Krabi“. То е сгуше-
но в сърцето на една скала и 
се намира на брега на морето 
на Франанг, провинция Краби 
в Тайланд. Ресторантът е един 
от многото небесни съоръже-
ния на хотел „Rayavadee“, кой-
то разполага с луксозни вили, 
басейн и спа центрове, частни 
плажове, които само сте съну-
вали. И, разбира се, много зе-
ленина.

Възхитителна красота насред Малдивите. Това е 
ресторантът „Conrad Maldives“. Намира се под водата, 
на дъното на морето. И е единствен по рода си. Вие се 
намирате по средата на уникален аквариум. През но-
щта морето е така осветено, че  гледката спира дъха. 
Вълнуващото  заведение е разположено в сърцето на 
истинска лагуна на морското дъно. По-голяма красота 
едва ли ще намерите. Вдъхновяващият ресторант е 
част от курорта „Conrad Maldives Rangali“, който включ-
ва супер луксозни вили на кокили. Истински рай!

Най-детският ресторант е „Nanjya Monjya 
Cafe“. Ако сте запазили детското в себе си и ис-
кате да му се порадвате още малко, то това заве-
дение е точно за вас. Колиби, накацали по дър-
ветата. Уникално място, което се намира в град 
Йокохама, Япония. Достъпът до кафенето-ресто-
рант се осъществява по стръмно стълбище. На 
своеобразната тераса могат да се настанят само 
няколко души. Това място е уникално за закуски 
сутрин. 

8 Conrad Maldives - Ìàëäèâè

10 Grotto Rayavadee Krabi - Òàéëàíä

9 9. Nanjya Monjya Cafe - ßïîíèÿ
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ВИДЯНОТОВИДЯНОТО  

НЕВИДИМОНЕВИДИМО
àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Със средствата на живописта, 
техниката на акварела, витра-
жа, емайла, стенописите, с 
възможностите и развитието 
на таланта, даден ми от Съз-

дателя, изпълнявам това, за което съм 
пратен тук, на Земята - казва художни-
кът Андрей Янев. Наскоро той представи 
своята акварелна изложба „Портали“ в 
столичната галерия „Българи“. В карти-
ните му „порталите“ се отварят и неви-
димото става видимо. Преминаването от 
един свят в друг е художествена реал-
ност в творбите и той дава своеобразен 
ключ за разбиране: „Портали, отворени 
врати. Пространства разкрили се пред 
нас. Видения от творяща Светлина. Цве-
тове, нюанси, звуци пренесени на бели 
късове платно. Нашепват тихо за деня, 
когато всеки ще премине“.

Ïúò

Андрей Янев е роден в Бургас. Завър-

шил е художественото училище в Казан-
лък, а после стенопис в класа на проф. 
Мито Гановски. Специализирал е худо-
жествен емайл при проф. Таласчук в Ху-
дожествената академия в Санкт Петер-
бург. Рисува с акварели и масло, прави 
стенописи и витражи. Акварелът за него 
е нещо специално, усъвършенства го от 
80-те години насам. Правил е много из-
ложби и постоянно поддържа тази фина 
техника, тъй като тя позволява да изрази 
експресията на момента, както и всичко 
онова, което иска да бъде забелязано. 

Ïðåìèíàâàíå

Темата за преминаването трайно 
присъства в творбите на Андрей Янев и 
дава специфичен облик на неговите те-
матични изложби, посветени на митове-
те и легендите, на светлината и ангелите, 
на тайнството и завръщането на пасти-
рите, на пътуването във времето. Той 
често ходи на Света гора, това за него е 
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благословено място, където чрез молитва 
и единение, чрез докосването до светини-
те и до чудотворните икони може да про-
никне в невидимото. Там се затвърждава 
вярата му, че ако „върви по пътя си, ще 
бъде воден“. Според него само невярва-
щият има нужда от чудеса, а вярващият е 
готов да ги приеме. Преминаването през 
порталите на времето отвежда в необят-
ни духовни селения. Порталите са на-
всякъде около нас - портал е съмването 
и мръкването, дори една птича песен е 
портал, който пренася в пространствата 
на божествено сътвореното.

Òàéíñòâî

Андрей Янев се оглежда в собствено-
то си огледало и разкрива тайнството как 
и защо рисува: „Ние, художниците, сме 
проводници на онова, което идва, за да 
бъде съобщено чрез нас на хората, дори 
несъзнавайки го. Музикантът прави това с 
музиката си, писателят пише книга и така 
те правят връзка на видимото с отвъд ви-
димия свят и е важно „съобщенията“ да 
бъдат правилно разчетени.“

Öåíèòåëè

Творчеството на Андрей Янев се рад-
ва на силен интерес, ценен и търсен е от 
колекционерите и по-скоро пазарът сам 

го намира, отколкото той да го търси: „Не 
разглеждам нещата през призмата дали 
съм станал име или не, а просто си върша 
работата. И ако всеки върви по пътя си в 
посоката, която сърцето му диктува, няма 
как да не открие своето призвание“. 

През април в столичната галерия „Сер-
дика“ може да бъде видяна изложбата 
„Атон в рисунки и фотографии“, която на-
правиха заедно с проф. Мирослав Дачев.   

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÍÀ 
ÀÍÄÐÅÉ ßÍÅÂ ÑÅ 
ÐÀÄÂÀ ÍÀ ÑÈËÅÍ 

ÈÍÒÅÐÅÑ È ÏÎ-
ÑÊÎÐÎ ÏÀÇÀÐÚÒ 

ÑÀÌ ÃÎ ÍÀÌÈÐÀ, 
ÎÒÊÎËÊÎÒÎ ÒÎÉ 

ÄÀ ÃÎ ÒÚÐÑÈ

Вратите към невидимото са отворени, 
уверява художникът Андрей Янев

Портали
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Живописната природа, съчетаваща единстве-
ния остров в Словения, термално езеро, мек 
климат, чист въздух и великолепни планински 
хълмове, е превърнала словенското градче 
Блед в световноизвестен целогодишен алпий-

ски курорт. Разположен на 501 м надморска височина в се-
верозападната част на Словения, между планинската вери-

га Караванке и Юлийските Алпи, градът има 6322 жители. 

Едноименното езеро е с дължина 2120 м, широчина 
1380 м и дълбочина 30.6 м, а минералните води, извиращи 
на североизточния му бряг, са известни със свойството си 
да лекуват ред болести, сред които ревматизъм, мигрена, 
безсъние, хистерия, анемия, лошо кръвообращение и зат-
лъстяване.

Първите свидетелства за човешко присъствие по тези 
земи са от каменната епоха. Селището се разраства по 
времето на желязната ера, когато в алпийските райони за-
почва усилен добив на желязо. Славяните се заселват тук 
през VII в. и създават своя държава, която се разпада сто-
тина години по-късно и Блед става васално княжество на 
баварците, а малко по-късно попада под властта на фран-
ките.  През 1004 г. император Хенрих II разделя земите 
между двата притока на р. Сава и подарява замъка „Блед“ 
на епископа на град Бриксен - Албуин. Следват времена на 
потисничество и ред промени, които сериозно погазват пра-
вата на местните жители, в резултат на което през 1515 г. те 
се включват във всенародното въстание, обхванало почти 
цялата територия на страната и останало в историята като 
„Словенският селски бунт“. 

През 1803 г., след 800 години под управлението на Брик-
сен, Блед става държавна собственост с декрет на Виен-
ската съдебна комисия, но 30 години по-късно, макар и 
за последен път, отново преминава за кратко в ръцете на 
епископите на Бриксен. Замъкът и езерото сменят няколко 
собственици, докато през 1937 г . най-накрая биват купени 
от провинция Драва.

Първите туристи в Блед били пилгрими, които искали 
да се поклонят в църквата „Св. Успение Богородично“ на 
остров Блед. Пристигайки тук обаче, те откривали божест-
вена природа, лечебните свойства на минералните води, 
чист въздух и място за релаксация и техните разкази воде-
ли нови посетители. Повече хора обаче, изисквали повече 
обгрижване и това започнало да дразни администраторите 
на замъка. Те започнали да търсят начини да спрат притока 
на хора. Един искал да унищожи изворите, друг настоявал 
да се пресуши езерото, за да се използва плодородната 
почва под него за обработваеми земи, но за щастие никой 
от тях не успял да осъществи плановете си. Освен това, ту-
ристите идвали в Блед не само заради минералната вода, 
но и за да се наслаждават на „най-красивото място в Евро-
па“, както го описал известният британски натуралист сър 
Хъмфри Дейви. 

Началото на активния туризъм в града поставя шведски-
ят хидротерапевт Арнолд Рикли през 1855 г. Той основава 
тук Институт за природолечение и въвежда иновативен те-
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рапевтичен метод. За да привлече гости, Рикли се нужда-
ел от бани, добре уредени туристически пътеки и места за 
настаняване. През 1895 г. той поръчал построяването на 
обикновени дървени бани в шведски стил срещу тогаваш-
ния HotelPark, в който се помещавали здравен институт, 
кухня, столова и офиси. За гостите били построени хижи, 
разположени в парк с кестенови дървета, които имали ва-
жна роля в лечебния процес. Заради увеличаващия се ин-
терес 4 години по-късно били построени по-големи бани. 
Рикли определил няколко начални точки за туристически 
маршрути, които категоризирал по степен на трудност. 
Лечебните програми изисквали от пациентите да следват 
строги правила по време на престоя си, както и да спазват 
стриктно назначената им програма. Събуждането ставало 
между 5 и 6 сутринта. Следвала разходка, физически уп-
ражнения на чист въздух и ходене с боси крака по росна 

трева за подобряване на кръвообращението. В 10 ч. за-
почвали водни процедури и плажуване, които се повтаряли 
следобед, заедно с разходките. Свободно време гостите 
имали само след вечеря, а храната в баните била изцяло 
вегетарианска. Рикли прекарва цели 52 години в Блед и е 
признат за един от най-успешните натуропати в областта 
на климатолечението. С построяването на железопътната 
линия през 1870 г., Блед се сдобива с гара, и съответно 
- с още повече посетители. През 1903 г. градът получава 
златен медал на голямо международно спа изложение във 
Виена, а през 1906 г. е официално признат за една от най-
важните туристически дестинации в Европа.

Езерото „Блед“ безусловно е емблемата на града. За да 
огледате от всички страни красивите му тюркоазени извив-
ки, можете да поемете по 6-километровия маршрут около 
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него – пеша или пък с велосипед. Осеяна с пейки за по-
чивка, тази крайезерна пътека позволява на гостите да се 
насладят на великолепни гледки – към езерото и планина-
та Караванке в далечината или да наблюдават грациозните 
танци на лебедите и патиците. През лятото плажът Castle е 
най-предпочитаното място край езерото. Със своите 300 м 
дължина и обща площ от 6000 кв. м, той осигурява огромно 
разнообразие от за-
бавления: две водни 
пързалки, трамплин, 
стена за катерене, 
4 външни басейна, 
детски площадки, те-
нис на маса и много 
други. Оттук можете 
да наемете гребна 
лодка и да се разхо-
дите до острова или 
из езерото. Преди 
няколко години пла-
жът Castle напълно 
заслужено получава 
най-високото отли-
чие - „Син флаг“. Ми-
нералните извори в 
североизточната част 
на езерото са причината през лятото температурата на во-
дата да достига приятните 23°C. Днес минералната вода 
се отвежда към плувните басейни на три големи местни 
хотела. 

Остров Блед, другият символ на града, е дом на краси-
вата готическа църква „Св. Успение Богородично“. В древ-
ността на мястото на църквата се намирал храм на сла-
вянската богиня на любовта Жива. След покръстването 
на местното население през 745 г., те били принудени да 
заменят своята богиня с Дева Мария. През 1465 г. е постро-

ена готическа църква с 52-метрова свободно стояща камба-
нария. Църквата получава своето бароково излъчване през 
XVII в., когато се разширява с Параклиса на Дева Мария 
и внушителното каменно стълбище, което тръгва от самия 
бряг. За двойките, които идват тук да сключат брак, тради-
цията повелява младоженецът да носи булката по всичките 
99 стръмни стъпала до църквата.

  Една от многото ле-
генди, свързани с остро-
ва, разказва за млада 
вдовица, която живеела 
в замъка. Съпругът й 
бил убит от крадци, а 
тялото му хвърлено в 
езерото. Безутешната 
вдовица дала всичкото 
злато и сребро, което 
притежавала, и поръ-
чала да отлеят от тях 
камбана за параклиса 
на острова, в памет на 
покойния й съпруг. За 
съжаление, камбаната 
така и не пристигнала 
– тя потънала заедно 
с лодкаря по време на 

разразила се буря. Отчаяна, вдовицата продала цялото си 
имущество и дарила средствата за построяване на църк-
вата. После напуснала Блед и прекарала остатъка от жи-
вота си като монахиня в Рим. След смъртта й до папата 
достигнали разказите за тежката й съдба и за добрините, 
които била сторила като монахиня, и той решил да почете 
паметта й, като поръча нова камбана за островната кам-
банария. По думите на папата, камбаната ще сбъдне же-
ланието на всеки, който вярва в Бог и я удари три пъти. 
Така че, ако сте на острова, не пропускайте да си сбъднете 
желание.   
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Няколко добре уредени туристически пътеки ще ви отве-
дат от езерото към околните хълмове. Изкачването до все-
ки от тях си заслужава, най-вече заради спиращите дъха 
панорамни гледки, които се откриват от там. На един от тях 
- 139-метровия Castle, е кацнал замъкът „Блед“, чийто стро-
еж започнал около 1011 г. През Средновековието се доба-
вили нови кули и се подобрила системата за защита. Замъ-
кът има  двупластова структура – защитената му централна 
част била предназначена за благородниците, а външната 
част със стените – за слугите. Една от най-интересните 
сгради тук е параклисът, построен през XVI в. и реновиран 
в бароков стил около 1700 г. Днес замъкът служи като му-
зей, чиято експозиция разказва историята на Блед. В пе-
чатницата можете да се запознаете с традиционната ръчна 
технология за печат. В избата можете да поръчате малка 
бутилка вино и да я запечатате с восък, а в ковачницата 
можете да разгледате уникални творби от ковано желязо. 

На 4 км северозападно от Блед се намира ждрелото 
Винтгар, по което се вие живописната река Радовна с ней-
ните водопади, басейни и бързеи. Ждрелото е дълго 1,6 км, 
а туристическата пътека преминава през множество дърве-
ни мостчета и пасажи и завършва на мост при най-големия 
водопад в Словения - 13-метровия Шум.

Винтгар всъщност е част от Националния парк Триглав, 
единствен по рода си в страната и един от най-старите в 

Европа. Той обхваща 4% от територията на Словения и 
почти цялата площ на словенската част от Юлийските 
Алпи. Паркът е дом на недокосната природа и огромно 
разнообразие от редки и защитени растения и животни. В 
центъра на парка се намира и най-високата планина в Сло-
вения - Триглав (2864 м). От там тръгват дълбоки долини с 
ледников произход, които се разтварят във формата на ве-
трило във всички посоки. Бистри планински потоци и малки 
рекички се спускат по многото клисури  и се вливат в двете 
големи реки – Сава и Соча. Високо в планината ще откри-
ете красиви планински езера, сред които езерото Бохин – 
най-голямото естествено езеро в Словения. 

Има няколко неща, които са задължителни за всеки 
посетител на Блед. На първо място, дори да сте любител 
гребец, трябва да се повозите из езерото с традиционните 
лодки „плетна“, които се правят само тук и датират още от 
края на XVI в. Плетна е дървена плоскодънна лодка с остър 
нос и широка кърмова част, която осигурява лесно качване 
на пътниците. Тя се задвижва със специална техника, при 
която гребецът стои изправен и гребе с две гребла. Плетна 
има капацитет 20 души и е снабдена с цветна тента, коя-
то пази пътниците от слънце или дъжд. Управлява се от 
потомствени гребци и плетнарството е дълбоко уважавана 
професия в Блед. Началните спирки на лодките са Парк хо-
тел Блед,  Млино и гребната база.

Освен по вода, можете да разгледате езерото и по 
крайезерния път и то не как да е, а с колоритните мест-
ни файтони, наречени фиакри. Тяхната традиция, подобно 
на плетните, е многовековна, и професията на кочияшите 
също се предава от баща на син. 

Докато сте в Блед, задължително трябва да опитате 
и прочутите торти с крем – символ на местната кухня. В 
продължение на дълги години бившият управител на слад-
карницата в Парк хотел Блед, Ищван Лукачевич, изпробвал 
стотици рецепти за торти, докато най-накрая постигнал съ-
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вършенството. Златиста хрупкава основа от маслено тес-
то, вкусен ванилов крем с идеална консистенция, сметана, 
втори хрупкав маслен слой и завършек от фина пудра за-
хар. Тези сладки изкушения можете да опитате в сладкар-
ницата срещу хотела. 

Богатите природни дадености на района и, разбира се, 
големите инвестиции в спортни и спа съоръжения, пред-
лагат безгранични възможности за активна почивка през 
цялата година. През зимния сезон скиорите и сноубордис-
тите могат да се възползват от модерните ски съоръжения 
и прекрасните писти по околните хълмове. Сред другите 
популярни зимни спортове и активности са: биатлон, кате-
рене по лед, пързаляне с шейни, ски бягане, ски екскурзии 
и снегоходство. 

Летните възможности за спорт и развлечение са още 
по-разнообразни: планинско катерене, полети с балон, 
геокешинг (търсене на „съкровища“ с помощта на GPS 
навигация), голф, хидроспийд, парашутизъм, конна 
езда, кейвинг (пещернячество), велосипедизъм, плажен 
волейбол, пейнтбол и еърсофт, плуване, плажуване, 
лятно спускане с шейни, гмуркане, каякинг, хайкинг, раф-
тинг, гребане, риболов, тенис и не на последно място 
зип лайн. 

С други думи, в Блед има всичко, за което бихте могли 
да си помечтаете, когато си представяте своята ваканция 
– от девствена природа и спа релакс, през приключенски 
активности и екстремни спортове, та до най-вкусната тор-
та с крем в света.   
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