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А бъдещето идва бързо,
движено от дигиталната трансформация. Как да не изоставаме на фона на динамичните
промени, разкрива основната
тема на последния брой за 2016
година.
Изпращаме я с още много
увлекателни и емблематични
бизнес истории, разказани на
страниците на списанието.
Ïðèÿòíî ÷åòåíå!
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Ñ÷åòîâîäñòâî: Ñîôèÿ Ñòðåëêîâà;
Ðåêëàìà è Ìàðêåòèíã: Êàëèí Êîíñòàíòèíîâ konstantinov@economic.bg
Ðåäàêòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà; Àâòîðè: Àëåêñàíäðà Ñîòèðîâà, Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ, Áîæèäàðà Èâàíîâà,
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През декември правим равносметка. Идва финалът на
годината, с удовлетворение от
резултатите и труда, както
и с перспектива за добро ново
начало. По традиция в края на
ноември списание „Икономика“
и КРИБ връчват наградите
„Мистър и Мисис Икономика“.
Най-успешните бизнес лидери и
предприемачи получиха отличия
за постиженията си през годината на стилна тържествена
церемония. Те споделят с нас
формулата за просперитет и
визията си за бъдещето.

ВЕСТИ
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Èçáðàõà “Íàé-äîáðà áúëãàðñêà ôèðìà” çà ïåòà ïîðåäíà ãîäèíà
За пета поредна година най-добрите български фирми бяха отличени в националния конкурс „Най-добра българска фирма на годината“,
организиран от Първа инвестиционна банка. В категорията „Микро
и малка фирма“ победител стана
Винарска изба Логодаж ООД – производител на вина от уникални български сортове грозде. Второ място
в категорията бе отредено на Грейко
Инженеринг ООД, която се занимава
с проектиране, производство и търговия с пелетни горелки, котли, камини

и съоръжения, оползотворяващи биомаса. На трето място е Ес Ел Ес Пи
ООД, която предлага преводачески
услуги и локализация и е единствен
доставчик на преводачески услуги за
SAP SE.
В категория „Средна и голяма
фирма“ голямата награда бе присъдена на производителя на домашен
текстил Аглика ООД. На второ място журито класира фирма Гейд 2000
ЕООД, производител на захарни изделия. На трето място e фирма ВИАС

ООД-Шумен. Компанията притежава
първата в Северна България фабрика за производство на ПВЦ профили.
Посетителите на сайта на конкурса www.naidobrafirma.bg определиха
приза в категорията „Награда на публиката“ - Гласко ООД от Търговище.
Отличената фирма се занимава с
дизайн и обработка на стъкла и огледала за мебелната промишленост
и строителството. В тазгодишното
издание на инициативата взеха участие 270 компании от 80 бранша.

Çàïî÷íàõà íîìèíàöèèòå çà èíâåñòèòîð íà ãîäèíàòà 2016
За единадесети път Българската агенция за инвестиции
(БАИ) организира годишните
награди „Инвеститор на годината”. Конкурсът цели да
отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2016 г. в България. До 31 декември
2016 г. се приемат номинации за участие в
конкурса. Ще бъдат връчени награди в ка-

тегории Инвеститор на 2016 г. (комплексна
оценка); Инвестиция на зелено на годината;
Инвестиция в разширяване на бизнес; Инвестиция в иновативен бизнес; Инвестиция
в човешки капитал. Почетни награди - плакети на БАИ ще бъдат раздадени в категории Инвестиция в сливане/придобиване;
Успешен стартъп; Община в България с най
– много инвестиции. Номинации се подават
на сайта на БАИ.

Òðè ñòèïåíäèè ïî 5000 çà æåíè ó÷åíè
Стартира седмото издание на Национална
стипендиантска програма „За жените в науката“.
Три дами ще получат възможността да осъществят смелите си научни идеи с финансовата помощ на стипендии от по 5000 евро. В програмата за 2016-2017 г. могат да участват дами учени
от цяла България. Необходимо е те да бъдат
на възраст до 35 години, да са докторанти или
вече да са защитили докторска степен и да се
занимават с изследвания в сферата на естест-

вените науки. Целта на програмата е
чрез стипендиите да се подпомогне
изследователската работа на младите жени в България и да ги поощри да
продължат своята академична кариера. Подробна информация за конкурса е достъпна на официалния сайт на
програмата: www.zajenitevnaukata.bg.
Крайният срок за изпращане на кандидатурите е 31 март 2017 г.
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игиталната трансформация продължава.
Какво е цифровизация всички българи разбраха, когато спря аналоговият сигнал в телевизорите. И ако някой днес отиде в САЩ
с по-стар модел мобилен телефон и не носи
смартфон, по липсата на сигнал в устройството ще
разбере, че Америка е в друга технологична ера.
Това обаче са само дребни белези на промяната.

Êúäå ñìå íèå
Близо 70% от компаниите в България смятат, че
бизнесът им ще усети негативни последствия, ако не
се трансформира дигитално до една година. Това сочи

доклад, изготвен от Progress, под чийто бранд Telerik
вече оперира в България, и Loudhouse – специализираното звено за изследвания на OctopusGroup.
Проучването „Трансформира ли се бизнесът, или живее в дигитална съпротива“ бе проведено още през
пролетта на 2016 г. в 10 държави с цел да разкрие
нагласите на бизнес лидерите. „За да оцелеят в този
свързан свят, задвижван от софтуерните иновации,
компаниите трябва да пренастроят бизнеса си. Но
ключът към дигиталната трансформация не е дигитален – той е на първо място в готовността и желанието
на компаниите да се променят. Успешни ще са само
тези, които имат гъвкав начин на мислене и инвес-

тират в развитието на дигиталните умения на всички
свои служители“, коментира Васил Терзиев, главен
директор „Иновации“ в Progress.

Òåíäåíöèè
Дали в България ние сме готови или не, глобалната промяна върви. До края на 2017 г. дигиталната трансформация ще стане основен фокус за бизнес стратегиите на повече от две трети от водещите
компании в света, сочи изследване на IDC и Oracle,
чиито резултати бяха оповестени през ноември. Дигиталната трансформация е една от най-важните
тенденции в света на информационните технологии.

Този феномен стана важна част в организационния
мениджмънт и включва не само промяна в използваните технологии, но и в бизнес моделите на компаниите. Така се създава устойчивост, базирана на
иновативни услуги, които носят удовлетвореност на
повече клиенти. За да се справят с конкуренцията,
все повече организации използват нови технологии, с
помощта на които разработват отличаващи ги продукти, процеси или комплексни бизнес модели. Проучването установява, че дигиталната трансформация е
процес, който носи значителни ползи за бизнеса, тъй
като се отразява и върху растежа на приходите. Сред
използваните технологии са облачните услуги (34%),
мобилните технологии (41%), Big Data решения (25%)
и социални медии. Страните от Централна и Източна
Европа са все още зад тези от Западна Европа по използване на тези технологии, но все повече компании
планират въвеждането им.
Въпросът вече не е дали, а колко скоро българският бизнес, а и институциите ще осъзнаят, че за да
сме в крак със света, трябва и ние да се променяме.
Днес информационните технологии преобразяват из
основи дори и най-консервативния бизнес.
Списание „Икономика“ представя мненията
на трима предприемачи по темата как софтуерът
„изяжда“ света.
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ÂÚÏÐÎÑÚÒ ÂÅ×Å ÍÅ Å ÄÀËÈ,
À ÊÎËÊÎ ÑÊÎÐÎ ÁÈÇÍÅÑÚÒ,
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ÍÈÅ ÄÀ ÑÅ ÏÐÎÌÅÍßÌÅ

Ôèëèï Ìóòàôèñ:

Òåõíîëîãè÷íàòà
åâîëþöèÿ ñòàâà ñ
íåâèæäàíî òåìïî
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Ôèëèï Ìóòàôèñ å ïàðòíüîð
â Paysera Áúëãàðèÿ è óïðàâèòåë íà XAPT Solutions. Èìà áëèçî 20 ãîäèíè îïèò â íÿêîëêî
êîìïàíèè çà áèçíåñ ñîôòóåð
- Singular, Unisoft, SirmaBusiness
Consulting, êàêòî è â Áàëêàí
Ñúðâèñèñ, êúäåòî å îñíîâàòåë è óïðàâëÿâàù ïàðòíüîð
ïîâå÷å îò 8 ãîäèíè. Ó÷àñòâà
â àâàíãàðäíè çà Áúëãàðèÿ èíèöèàòèâè - ïúðâèòå èíòåðíåò ëàáîðàòîðèè, e-learning
ñèñòåìè,
ëîêàëèçèðàíå
è
âíåäðÿâàíå íà ERP ñèñòåìè,
ïðîåêòè, áàçèðàíè íà RFID,
ìîáèëíè ðåøåíèÿ ïðåäè åðàòà íà ìîáèëíèòå òåëåôîíè è
ëàíñèðàíåòî íà QlikView, êîåòî ñå îêàçâà íàé-óñïåøíàòà
Business Intelligence ñèñòåìà â
Áúëãàðèÿ. Ðúêîâîäè âíåäðÿâàíåòî íà íàä 200 ïðîåêòà, â
êîèòî ñå ïðåïëèòàò ERP, BI,
áàíêîâè ñèñòåìè, CRM. Èíâåñòèðà è âúâ âåðèãà çàâåäåíèÿ
çà áèîñîêîâå è â áèîëîãè÷íà
ÿáúëêîâà ãðàäèíà. ×ëåí å íà
ÓÑ íà ÁÀÑÊÎÌ.

-н Мутафис, пресилено ли
е твърдението, че софтуерът ще „изяде“ света?
Какво всъщност стои зад
тази прогноза?
- Да „изяде“ - не, по-скоро - да
движи. Софтуерът първоначално
е създаден да улеснява и автоматизира различни процеси в други
икомомически и военни въпроси.
Постепенно IT компании завземат
цели индустрии: туристическата
(Booking, Airbnb, Expedia, Trivago),
таксиметровата (Uber, TaxiStars),
retail (Amazon, eBay, Laptop.bg). В
автомобилостроенето и в някои
от традиционните индустрии вече
повече от 50% от персонала са IT
специалисти – например в BMW. И
това ще продължи. ICT специалистите се превръщат в главнодействащи лица, ръководещи нови компании, които променят правилата
на играта и предлагат по-изгодна,
по-бърза, по-лесна и по-удобна
услуга или продукт. Стана дума за
военната тема и затова ще кажа,
че бойното поле е Internet, войниците са бивши хакери, по-голямата
част от военната авиация на САЩ
са дронове и безпилотни самолети,
зад които стоят основно ICT технологии, а важни теми за дебат на изборите в САЩ бяха предполагаемите руски хакерски атаки и изтеклите
мейли на Хилари Клинтън.
- Според вас защо така неусетно технологиите си проправят
път във всеки бизнес?
- Не е неусетно... Повечето хора
не искат да повярват, че тези промени стават толкова бързо. Хората
чисто генетично не са приспособени за толкова рязка динамика. Еволюцията е експоненциална и темпото е невиждано досега.
- Кои са сферите, които, образно казано, като динозаври бягат от цифровизацията?
- Много от компаниите, които преди 20-30 години се смятаха за супериновативни, сега са динозаври в
„природонаучни музеи“. Класически

пример е Kodak. Вижте какво става
с рекламата, с медиите, с хотелите,
с телекомите. Компании като Skype,
Messanger и Viber сринаха плановете на телекомите. Автомобилната
индустрия е в тотална трансформация. Германия, най-големият производител на автомобили, обсъжда в
парламента възможна забрана на
производство на автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2030
г. Това е след 14 години. Бъдещето
принадлежи на споделените флотилии от електрически самоуправляващи се автомобили. Който не е
подготвен за това, вече е умиращ
динозавър, а който инвестира много в тази посока, също се бори за
оцеляване, защото глобализацията
предполага по-малко играчи в този
сегмент. Ако при класическите автомобили има 40-50 производители,
при новата икономика ще оцелеят
максимум 10 компании. Вижте при
телефоните: три-четири производители държат около 90% от пазара.
Същото ще стане с всичко останало.
- Каква заплаха грози банките?
- Банките също са пред тотална
трансформация. Има по 10 или 100
Fintech компании, които предлагат
или ще предлагат същата услуга
по-бързо, по-удобно, по-гъвкаво,
по-евтино, интегрирано с телефона, Gmail, Facebook или Viber на
потребителя. Приходите от mPOS
са застрашени от компании като
iSquare, iPay и iZettle, приходите
от виртуални POS и разплащания
са застрашени от компании като
Paypal, Braintree и Paysafe, приходите от международни валутни
плащания са застрашени от компании като Paysera и Transferwise,
приходите от карти отиват към компании като Revolut, приходите от
депозити може да се пренасочат
към платформи за crowdsourcing и
peer-to-peer lending компании като
iuvo, a фирмите може да потърсят
по-изгодно кредитиране, заобикаляйки банките чрез платформи като
crowdcube и invesdor. Някои Fintech

- Ще останат ли пространства в
бизнеса, незасегнати от дигиталната
трансформация?
- Когато толкова аспекти на живота
се променят от дигитализацията, то и
тези, които не са пряко засегнати, тър-

- Кои бизнеси са най-уязвими, ако
продължат да вярват, че дигитализацията може да се избегне?
- Всички осъзнават, че дигитализацията ще промени много неща. Проблемът е, че някои бизнеси са твърде тромави и консервативни, за да реагират
адекватно. Или, още по-зле, нямат краткосрочен интерес да реагират. Представете си Uber и Airbnb - две глобални
компании, които променят съответните
индустрии, но са на ръба на закона или
отвъд закона. Просто още няма закони
за тази дейност. Как биха могли установени корпорации да се движат адекватно в такова пространство?
- Представете накратко технологичното решение на Paysera...
- Според БНБ средната цена за международен валутен превод в България
е повече от 16 евро. Paysera предлага
международни валутни преводи в евро
за 15 цента. Това е повече от 100 пъти
по-изгодно и на всичкото отгоре е побързо и по-лесно. Фирмите в България
плащат скъпо за тази услуга и това им
пречи на конкурентоспособността. Вероятно много малка част от тях ще ста-

нат клиенти на Paysera, но абсолютно
всички ще имат изгода от постепенното
намаляване на таксите за тази услуга,
тъй като вече има твърде изгодна алтернатива.
- Как технологиите променят света на парите?
- Неотдавна в Швеция един колега
си взе сандвич и напитка в кафенето
на технологичния парк на Gothenburg.
Имаше само пари в брой и се наложи
да върне храната и напитката, защото
там не приемат пари в брой. Швеция
има план да стане първата cashless
държава и работи усилено в тази посока. Разбира се, всичко това е немислимо без технологии.
- Какъв е вашият съвет към всеки
предприемач и към всяка компания,
които искат да са в крак с дигиталната трансформация, а защо не и стъпка преди другите?
- Ако имаш идея, която може да
преобрази света, преследвай я. Технологиите дават възможност това да
стане дори и от комфорта на канапето
в малко забутано село с широколентов
интернет достъп. Но също така има
толкова много измислени вече колелета, които някой трябва да ги затъркаля
в твоята държава, град или село. Има
толкова новости, които чакат да бъдат
въведени в предприятието зад ъгъла.
Има толкова много динозаври, които
чакат подходящо приспособен бозайник да ги изяде.

ÈÌÀ ÌÍÎÃÎ ÈÍÎÂÀÖÈÈ, ÊÎÈÒÎ ×ÀÊÀÒ ÄÀ ÁÚÄÀÒ
ÂÚÂÅÄÅÍÈ Â ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÒÎ ÇÀÄ ÚÃÚËÀ. ÈÌÀ È
“ÄÈÍÎÇÀÂÐÈ”, ÃÎÒÎÂÈ ÍßÊÎÉ ÄÀ ÃÈ ÈÇßÄÅ
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- Какво се очертава при застрахователите?
- На този пазар също предстоят
промени: нека си представим само
автомобилното застраховане, което в България е 75% от бизнеса. При
самоуправляващи се флотилии от
споделени електрически автомобили
произшествията ще намалеят с един
порядък, съответно и щетите, съответно и премиите. И ако измерител на
риска досега е било дали шофьорите
са опитни, то вече рискът и оценката
на риска се прехвърля върху софтуера, който управлява колата. Дали
застрахователите са подготвени да
оценят колко е „добър“ автопилотът
на Tesla или на Volvo? В друг ред на
мисли - дали Столичната община е готова да замени хилядите работници по
чистотата с роботи? А политическото
ръководство дали се замисля какво ще
прави с този електорат, когато стане поизгодно роботи да метат улиците и да
събират боклука?

пят косвени трансформации. Сменя
се моделът на поведение на хората,
няма как да останат незасегнати области. Винаги ще остане обаче място за
една добра хартиена книга, за вярата,
за изкуствата и културата, за истинските взаимоотношения между хората, за
личния контакт на чаша вино...

ТЕМАТА

дори се прицелват в целия бизнес на
банките, не само в определени услуги:
Number26, Atom Bank се движат със
светкавична скорост спрямо класическите банки.

Ñòåôàí Õðèñòîâ:

Ðåãóëàöèèòå è
çàêîíîäàòåëñòâîòî íå
ñà â êðàê ñ ïðîìÿíàòà

Г

ТЕМАТА
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-н Христов, според вас
технологиите способни ли
са да се справят с бюрокрацията?
- До голяма степен – да,
тъй като технологиите са в състояние да заменят голяма част от хората. За пример ще дам нашия сайт
pisar.bg, който от началото на годината досега е ползван от над 1 млн.
потребители. Близо 5% от всички
регистрирани фирми през 2016 г.
са направили това чрез нас. Оптимизирахме документацията, така че
да няма нужда от адвокат и от физическо присъствие.

Ñ

Ñòåôàí Õðèñòîâ å ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà ôîíäàöèÿ
"Ãðàæäàíè ñðåùó áþðîêðàöèÿòà" è ñúçäàòåë íà Pisar.
bg. Çàíèìàâà ñå ñ èíòåðíåò îò 20 ãîäèíè. Çàïî÷âà
ðàáîòà, êîãàòî å â 4-òè
êëàñ, êàòî ñèñòåìåí àäìèíèñòðàòîð. Ïðåç ãîäèíèòå å áèë ìåíèäæúð íà êîìïàíèè, çàíèìàâàùè ñå ñúñ
çàñòðàõîâàíå, çåìåäåëèå
è òúðãîâèÿ ñ âîåííà ïðîäóêöèÿ. Âëàäåå àíãëèéñêè,
ðóñêè è èâðèò.

- Има ли опасност технологиите да изместят хората и да ги направят излишни?
- Хората ще стават излишни в
дейности, в които машините може
да правят това по-добре от тях. Технологиите може да заменят чисто
механичната работа, автоматизацията е улеснение. Тя не се прави с
цел генериране на безработица.
- Платформата pisar.bg не отнема ли дял от работата на адвокатите?
- Адвокатите са висококвалифицирани и по-добре да насочат своя
интелектуален потенциал в сфери,
в които технологиите не може да ги
заместят. Друг е въпросът, че юристите станаха прекалено много и
пазарът се пренасити за този род
услуги.
- Но вместо технологиите да
намаляват бюрокрацията, в парламента е внесен проектозакон
за адвокатурата, който ще направи адвокатите задължителни посредници между бизнеса и
гражданите в контакта с администрацията…
- Ако те станат посредници, ще
се превърнат в скъпоплатени пощальони. Очакваме по-добро електронно управление, а получаваме
още повече бюрокрация. Търси се
работа на адвокатите, с което да
се спъне бизнесът, а и гражданите,

вместо да насърчаваме икономиката да се развива и да има повече
търговски дела за адвокатите. Това
само ще създаде трудности и хората няма да го приемат.
- Бюрокрацията така силно
е пуснала корени, че измества
дори темата за технологиите.
Част от нотариалната дейност
например може ли да се автоматизира?
- На този етап не е възможно,
тъй като Законът за нотариусите и
нотариалната дейност не го позволява. Работим обаче съвместно с
компания за удостоверителни услуги и имаме идея за подписване на
документите по електронен път и
за тяхното съхраняване. Трябва да
се намали използването на хартия.
Най-големият консуматор на хартия
са банките, които в желанието да
ограничат хартиения документооборот срещат съпротивата на БНБ и
КЗП. Те са задължени договорът за
дебитната карта да е на... 40 страници. БНБ има експертиза, но тя не е
адекватна към днешното време.
- Така банките са между чука
и наковалнята на технологиите,
които променят ситуацията на
пазара, и законодателството, което не им позволява да се променят лесно…
- Има банки, които искат да инвестират в иновации в дейността
си, но регулаторът ги спира. За да
въведат нова услуга, те се движат
по ръба за съществуващото законодателство. Електронната идентификация на клиентите е наистина голям проблем и трябва да се
даде възможност за е-идентификация, както това правят Fintech компаниите. Може да има лимити за
плащанията например. Като цяло
технологиите се развиват и има
какви ли не възможности, а БНБ
изобщо не реагира. Таксите за валутните преводи остават нереално
високи и това кара бизнеса и гражданите да се насочват към Fintech
услугите.

ÂÑÈ×ÊÎ Â ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅ ÏÐÀÂÈ
“ÍÀ ÏÀÐ×Å” È ÈÍÒÅÃÐÀÖÈßÒÀ Â ÅÄÈÍÍÎ
Å-ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Å ÒÂÚÐÄÅ ÒÐÓÄÍÀ

- Колко светлинни години делят
нашата държавна администрация от
този момент?
- Мисля си дали не е по-добре всичко да се направи наново. Все пак обаче
има е-услуги, които улесняват много.
Добър пример са НАП и Търговският
регистър. Комисията за защита на личните данни също има своите амбиции.
Но е проблем, че повечето хора нямат
електронен подпис.
- Вярвате ли, че е възможно скоро да имаме добре работещо електронно управление?
- Категорично – не. Защото всяка
администрация продължава да работи

сама за себе си. В държавата липсват
много регистри, което е недопустимо.
- Технологиите обаче се развиват и
според вас струва ли си да се инвестира във Fintech?
- Да, разбира се. Това е бъдещето.
Вървим към безкасови плащания, а
Fintech компаниите работят изцяло
безкасово. Там трудно се стига до служител и сигурността е много висока.
- Кое обаче гарантира, че това не е
поредният балон?
- Те работят чрез лиценз за платежна институция. Всичко е автоматизирано. Прозрачността гарантира, че това
няма да се случи. P2P кредитирането
осигурява значително по-висока лихва
от тази на банковите депозити при степен на риск, който всеки сам определя
за своите пари.
- Твърди се, че „софтуерът ще изяде
света“? България ще върви ли в крак с
тази промяна?
- Няма такава опасност. По света
хората масово използват умни устройства в ежедневието си – хладилници,
перални, все неща от IoT. Тук, поради
ниските доходи, нещата се развиват
по-бавно. А и да не забравяме, че ние,
българите, се мислим за по-умни от
всички, дори от компютрите.
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- Говорим за революцията, която
технологиите вече правят в света.
Каква обаче е ситуацията в България?
- Технологично неразвита. Използват се системи, всяка от които работи
сама за себе си. Когато на изборите
през миналата година имаше DDoS
атака към сайта на ЦИК, се запитах
защо всяка държавна институция
инвестира в развитието на своя информационна система, която не се
използва рационално. По-добре да се
направи обща система, която да използва целия свободен ресурс, когато
е необходимо. В Агенцията по вписванията, когато се приемат годишните
финансови отчети, има силно натоварване, а НАП има голяма изчислителна мощ, която в този момент не
се използва. Може всичко да е в общ
облак и натоварването да се преразпределя.

- Скъпо ли би струвала подобна
интеграция?
- Когато е измислена навреме и
всичко е направено заедно – не е скъпо. Но когато всичко е на парче, твърде
трудно може да се интегрира. България плаща за лицензи за операционна
система под наем повече, отколкото
ако тя бъде купена. Същевременно се
купува повече, отколкото се ползва. Купуват се и лицензи за доста по-мощни
компютри от наличните. Поръчките са
скъпи, доставчикът е един и същ. Естония е пример как с много малко средства е създадена перфектна държавна
администрация.

ТЕМАТА

- А какво е нивото на електронното управление в страната?
- Всеки работи на парче, няма интеграция между системите. Трябва да
има връзка между цялата държавна
администрация. Често се иска удостоверение за актуално състояние, а това
вече е недопустимо, щом Търговският
регистър е мястото, където това се
вижда.

Àòàíàñ Øàðêîâ:

Äî 10 ãîäèíè ùå
ïîðú÷âàìå óñëóãèòå
ïî èçöÿëî íîâ íà÷èí

ТЕМАТА
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Àòàíàñ Øàðêîâ å ñúîñíîâàòåë íà TaxiStars. Òîé å ñ
äúëãîãîäèøåí îïèò â IT ñåêòîðà. Ïðåç 1998 ã. îñíîâàâà
òåëåêîìóíèêàöèîííèÿ
îïåðàòîð Íåêñêîì Áúëãàðèÿ ÀÄ,
à ïðåç 2002 ã. êîìïàíèÿòà å
óñïåøíî ïðîäàäåíà. Ñðåä
òåõíîëîãè÷íèòå ìó ïðîåêòè ñà Hermesphone è Eyebill.
Hermesphone å ïîðòàë çà
òåëåêîìóíèêàöèîííè óñëóãè
ïðåç èíòåðíåò íà åòíè÷åñêè ãðóïè îò Èçòî÷íà Åâðîïà,
íàìèðàùè ñå â ÑÀÙ, Êàíàäà
è Âåëèêîáðèòàíèÿ, à Eyebill å
áèëèíã ïëàòôîðìà çà òåëåêîì îïåðàòîðè ñ óñïåøíî ïàçàðíî ïðèñúñòâèå êàòî íåçàâèñèì äîñòàâ÷èê. Íåãîâà å è
èäåÿòà çà ñúçäàâàíå íà ÑÅÏ
Áúëãàðèÿ â íà÷àëîòî íà 2003 ã.,
êîÿòî ïðàâè ðàçðàáîòêà çà
ïðåâðúùàíåòî íà ìîáèëíèÿ
òåëåôîí â óíèâåðñàëíî ïåðñîíàëíî óñòðîéñòâî çà åëåêòðîííè ôèíàíñîâè îïåðàöèè
ñ âèñîêî íèâî íà çàùèòà.

-н Шарков, дигиталната
трансформация в глобален мащаб изглежда необратим процес. Но къде
е България в скалата на
промените?
- България е на добро технологично ниво като наличие на
компании и специалисти. Но има
значително изоставане в технологичното развитие при банки, мобилни оператори и други публични
услуги, особено при електронното
управление. Коренът на проблема
е в това, че много от участниците
на пазара не виждат достатъчен
мащаб, за да направят иновации.
Инвестициите са големи, а възвръщаемостта – малка, и затова
някои предпочитат да не бързат.
Тук има и локални регулации, които възпират достъпа до този малък
пазар на международни играчи с
голяма мощ. България е член на
ЕС, но се оказва, че Fintech компании се въздържат от навлизане
у нас само защото страната не е в
еврозоната.
- Докато в България правим
или не правим едно или друго,
технологиите продължават да
се развиват. Коя е вярната посока, която да следваме?
- Около 50% от населението у
нас не използва електронни услуги. Насрещният вятър става все
по-силен, а нашата страна изпуска
момента да навакса изоставането при въвеждането на световните практики и модели в услугите.
Време е да се отворим към света,
да премахнем бариерите и ограниченията. Три от най-големите
платежни компании в Европа технологично са базирали своите бек
офиси в България, без да предлагат своите услуги на този пазар. В
България се правят и се обслужват технологии и услуги, които тук
не се използват.
- Кое движи технологичната
промяна?
- Водещи трябва да са интере-

сите на потребителя, технологията е само средство. Ето например
услугата на TaxiStars е улеснение – пестим време на клиента,
като същевременно повишаваме
качеството на обслужването. За
съжаление повечето от услугите
в България не следват логиката
на потребителите, а на търговците на тези услуги. Нашата икономика до голяма степен е монополизирана и картелизирана и
няма интерес от въвеждането на
услуги, които наистина ще са в
полза на потребителите. Пазарът
страда от бариери, които изкуствено се поддържат. България не
е част от европейския дигитален
пазар, с изключение на сегменти
от електронната търговия. Причината не е в мащаба на пазара, а
в многото ограничения. В ЕС например действа системата SEPA
(Single Euro Payment Area), която
гарантира, че разплащанията в
евро се извършват на стойността
на локалните преводи. Намерени
бяха оправдания тази регулация
да бъде заобиколена от България.
Затова трябва да се въведат регулации от ново поколение, но може
би ще се мине през кризи, докато
необходимостта се осъзнае.
- По принцип технологиите
изпреварват регулациите. Кое е
разумното решение на проблема с това тъй естествено разминаване?
- Най-разумното решение е да
се премахнат всички регулации и
вместо това да се подобри контролът. Безсмислено е да се правят
регулации, които никой не знае
как да контролира. Технологиите
все повече изпреварват законите
и затова законодателството трябва да се създава само на принципно ниво – да защитава правата на
потребителите и тяхната информираност. Не е оправдано някой
да облича в членове и алинеи
начина, по който действа интернет. Технологиите ще се променят
дори само докато един закон бъде

- Вие сте съосновател на TaxiStars мобилно приложение за поръчване на
превоз. Българският пазар е малък,
но имате технологични конкуренти. На
глобалния пазар ли е същинският ви
шанс?
- Да, определено, единствената възможна стратегия е да създадем или намерим нашата собствена ниша на пазар,
надхвърлящ границите на един град,
държава и регион. Целта е да достигнем критична маса от потребители, независимо от границите, за да постигнем
устойчиво развитие на продукта, именно
в това е основното предизвикателство.
Но са необходими не само умения, а и
достатъчно средства, което се явява
най-големият проблем за българските
стартъпи.
- Все пак не всеки потребител е на
„ти“ с технологиите, както са техните
създатели. В такъв случай колко скоро технологиите ще сменят из основи
всеки бизнес и всяка обществена дейност?
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приет. Никой няма нужда от
неизпълними правила.
- Прецедентът с недопускането на Uber е налице. Какво ще кажете на
всички, които разчитат
България да е зона с отложено въвеждане на технологиите, именно защото
съществуващите регулации повеляват друго?
- В България се създаде погрешно впечатление
- всъщност Uber не се отдръпна от навлизане на българския пазар заради отказа
на КЗК. Uber е представител
на глобален монопол и те
просто прецениха, че усилията, които ще трябва да
положат, са по-големи от
резултата, който ще получат. В България обаче се
отлагат много неща заради
изкуствено поставени бариери, които спират конкуренцията. TaxiStars също има
голям проблем – за да спазваме съществуващото законодателство, трябва да се
съобразяваме с регулации
отпреди 20 години. Трябва
да извършваме тарифиране
през таксиметрови апарати,
които не са на технологичното ниво на XXI век. Това
не само ограничава иновациите, но води и до свръхразходи на потребителите за
купуване и поддръжка на морално остаряла технология.

- Зависи дали се променя един аспект
на дадена услуга, дали тя изцяло се заменя, или се променя цялостен процес в
обществото. В зависимост от това промените може да продължат средно от две
до 20 години. Когато стартирах първия си
проект за пренос на гласови данни през
интернет, това беше тотална иновация,
но след 10 години всички използваха
скайп, което изцяло промени разбирането за телефонен разговор като вид услуга. Така след 5 години изцяло ще се промени и начинът, по който хората пътуват
из града. По принцип най-късно от дадена
промяна се възползват най-консервативните потребители. Но често промените
стават бавно, защото статуквото се опитва да запази контрола си. Затова е важно
в каква посока е развитието. Елън Мъск
каза, че живеем във виртуална реалност,
но малко хора го разбраха. Предстои тежка еволюция. В България всичко, което се
случва в IT сферата, е въпреки държавата и въпреки средата. От нея искаме да
не ни пречи и да не харчи неефективно
оскъдните ресурси, както стана със „София Тех Парк“.
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аградите „Мистър и Мисис Икономика“ се утвърдиха като най-престижните отличия за високи
постижения в развитието на българската икономика. За втори път Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е
организатор на този висок форум заедно със сп. „Икономика“. Конкурсът е с над 20-годишна история и отличията се
връчват на изявени представители на бизнеса. Официалната церемония по награждаването се състоя на 30 ноември 2016 г. в зала „София“ на столичния хотел „Маринела“.
Според регламента 38 предприемачи бяха номинирани от
членове на КРИБ, а Управителният съвет избра победителите.

Ðàñòåæúò ðàäâà
Бляскавата церемония по награждаването отново събра
елита на българския бизнес, представители на правител-

We add performance to your business

ството начело с министър-председателя Бойко Борисов,
както и чуждестранни гости. „Поздравявам ви, че като гръбнак на нашата икономика и на банковата система, направихте толкова много през последните години. Затова в последното тримесечие на 2016-а сме втори в цяла Европа с
3,6% ръст на икономиката, - заяви премиерът Борисов още
в началото на тържествената вечер. – Апетитите за харчене са големи. Вие най-добре ще ме разберете - всеки от вас
иска да даде огромни заплати, но като сложите чертата,
казвате колко ще струва това. Надали има някой, който да
не иска пенсиите да се вдигат повече – и аз съм „за“. Неслучайно даваме бонуси на пенсионерите през последните
години, ще има 50 млн. лв. и за тази Коледа. Не 300, а 600
лева да стане пенсията, но да видим устойчивост. Икономиката има ръст, но дали ще е така и през следващото тримесечие, затова не бива да бързаме. Обнадеждаващо е,
че въпреки нашите прогнози, бюджетният излишък е 3,46

Огнян Донев, изпълнителен директор и председател на
УС на „Софарма“, е носителят на наградата „Мистър Икономика“ за 2016 г.: „Трябва да поздравя целия сплотен колектив на всички фирми от нашата група, иначе нямаше
да съм тук. Продължавам напред - това е мотото на училището, което преди 40 години завърших“. Наградата бе
връчена от миналогодишната носителка на приза „Мисис
Икономика“ Петя Димитрова - главен изпълнителен директор на Пощенска банка, и от министъра на икономиката
Божидар Лукарски. „Това е изключителен професионалист,
който направи много за икономиката на България - не само
във, но и извън пределите на страната. Заслужава я изцяло“, увери Петя Димитрова. Светла Лесова, изпълнителен
директор на „Монделийз България“, е „Мисис Икономика“
2016: „Имам щастието да работя с изключителни хора. Ролята ми е да предоставям благоприятна среда за тези, които искат да дадат най-доброто от себе си и добрите резултати са следствие от точно това“. Тя получи високия приз от
Мариета Захариева, изпълнителен директор на Агенцията
за малки и средни предприятия. „Радост е да покажем, че
женската сила и търпеливост, особено в кризисни моменти,
са тъй важни. Чест е да връча наградата на една истинска
дама, доказала се чрез своята работа“, сподели тя.

Óñïåøíè áèçíåñ ëèäåðè
Наградите бяха в 10 категории, а КРИБ и сп. „Икономика“ връчиха и още 4 специални отличия. В категория
„Финанси и застраховане“ победителят тази година е Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБанк
и кънтри мениджър за България на КВС Груп. Той получи

Наградата в категория „Индустрия“ спечели Пламен Бобоков, председател на Съвета на директорите на „Приста
Ойл Груп“: „Приемам тази награда от името и на моя брат,
с когото сме партньори във всички бизнеси, и с него по
братски ще си я поделим“. Призът връчи министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. „Благодарение на предприемачите като двигатели
на българската икономика, постигнахме много и резултатите потвърждават това“, увери тя.
В категорията „Информационни и комуникационни технологии, аутсорсинг и бизнес процеси“ отличието бе дадено на Веселин Тодоров, изпълнителен директор на „Сиела
Норма“ АД. Регулаторните режими са доста и трябва да
бъдат намалени, а също да се отмени данък дивидент,
препоръча той в ръце със „Златната рибка“. Тодоров получи приза от Елина Друмева, член на УС на КРИБ.
Отличието в категория „Услуги и търговия“ отиде при
Милена Драгийска-Денчева, изпълнителен директор на
„Лидл България“: „За постигането на добри резултати бизнесът има нужда от устойчивост, от предвидимост и от стабилност“. Наградата връчи Димитър Димитров, зам.-председател на УС на КРИБ.

Îùå îòëè÷èÿ
В категория „Транспорт и логистика“ наградата отиде при Илиян Филипов, съдружник в ПИМК ООД. Призът
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наградата си от финансовия министър Владислав Горанов. „Радващо е, че през изминалите две години, след
неудачите преди това, успяхте да възстановите доверието в българската финансова система“, каза финансист
номер 1.
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млрд. лв. за тази година, но има много задължения, направени не по наша вина, които трябва да бъдат платени“.

връчи Константин Бояджиев, управител на „Галакси Инвестмънт Груп“.

Финансовият министър Владислав Горанов изрази
задоволство от високото доверие в българската финансова
система

Главната цел на КРИБ е България да е по-добро
място за живот и правене на бизнес. Всички ние,
членовете и ръководството на организацията,
полагаме ежедневни усилия в тази насока. Имахме
много ползотворна година и добро партньорство
с правителството. Свършихме много работа,
имахме доста теми с ресорните министри и продължаваме да работим.
Конкурсът „Мистър и Мисис Икономика“ е найпрестижният форум за отличаване на бизнеса.
Той е традиция, даваща възможност да бъдат отличени най-заслужилите достойни мениджъри и
хората с най-голям принос за развитието на българската икономика. Победителите бяха избрани
от независимо жури от 29 членове на Управителния съвет на КРИБ, които са представители на
всички индустрии. Това са хора, които разбират
от успешен бизнес.
Кирил Домусчиев, председател на
Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България
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В категория „Земеделие и хранителна промишленост“
бе отличена Светла Боянова, изпълнителен директор на
„Агрион Финанс“: „Тази награда е отговорност за мен и за
целия ни екип и ще продължим да работим за развитие на
модерното земеделие“. Приза връчи Боряна Манолова,
член на УС на КРИБ.

Кирил Домусчиев връчи „Почетен златен знак“ на КРИБ на Константин Стаменов (вляво). Премиерът Борисов поздрави всички
отличени

ENERGOREMONT HOLDING

Отличието в категория „Енергиен сектор“, което се
връчва за първи път, отиде при инж. Теодор Осиковски,
главен изпълнителен директор на „Енергоремонт холдинг“:
„Развълнуван съм, че съм първият, който получава такава престижна награда в този толкова важен сектор. Тя ме
кара да се чувствам успял в мечтите си и ми дава силата
да продължа напред“. Призът бе даден от проф. дтн Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. „Имам впечатления
от неговата работа и това е заслужена награда. Браво!“,
подчерта той.

В категория „Консултантски бизнес“, също включена за
първи път, наградата получи Стоян Ставрев, управител
на „Българска консултантска организация“: „За първи път
днес един цял сектор от българската индустрия получава
признание. Често българинът е бил воден от разбирането
„Дай ми пари, не ми давай акъл“, но днешната церемония
показва, че това вече се променя“. Отличието поднесе
Зарина Генчева, изпълнителен директор на „Метрореклама“.

Най-добрият продукт, произвеждан на Балканите, безспорно е българският. Трябва да продължим да стимулираме българския производител,
който работи качествено и неуморно и създава
най-доброто. 2016 г. е изключително успешна за
българския бизнес. Спазваме финансова дисциплина, за което поздравявам министъра на финансите Владислав Горанов и неговия екип. Отчитаме сериозен ръст в износа и потреблението.
При всички тези успехи целият бизнес може да се
събере и да отпразнува тазгодишните награди
„Мистър и Мисис Икономика“. От 5 години управлявам сп. „Икономика“ и организирам конкурса
„Мистър и Мисис Икономика“. Изключително горд
съм, че най-голямата работодателска организация в България – КРИБ, подкрепя тази инициатива и дава възможност на конкурса „Мистър и Мисис Икономика“ да продължава да се развива.

Две специални награди връчиха КРИБ и списание „Икономика“. Едната от тях е за изпълнителния директор на
„Билла България“ Бойко Сачански за „Партньор на българските производители“. „Насочихме много наши програми
към развитието на българските фермери, към производителите на различни продукти. Ще продължим по този път,
защото успехът задължава“, посочи той. Отличието връчи
изпълнителният директор на сп. „Икономика“ Боян Томов.
Другата награда е за Рени Йорданова, управляващ съдружник в АФА ООД за „Обществено отговорен финансов одит“:
„Приемам това отличие за смелостта с моите партньори да
създадем фирма в зората на демокрацията и в продължение на 25 години да предоставяме професионални услуги“.
Приза връчи изпълнителният директор на КРИБ Евгений
Иванов. „Тази награда е за общественоотговорен одитор.
Вече рядко има такива. Бяха големите пет, станаха големите четири, сега се говори за големите три, а фирма АФА
стои стабилно на пазара“, увери той.
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Боян Томов, изпълнителен
директор на „Медия Икономика България“
и издател на сп. „Икономика“

Ñïåöèàëíè íàãðàäè

Изпълнителнитят директор на сп. „Икономика“ Боян Томов даде специална награда на директора на „Билла България”
Бойко Сачански

Ñíèìêè
Àëåêñàíäúð
Íèøêîâ è
Äåñèñëàâà
Âåñåëèíîâà

КОНКУРС
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Пламен
Бобоков получи
наградата
в категория
„Индустрия“
от министър
Лиляна Павлова

Проф. дтн Николай Вълканов връчи наградата в категория
„Енергетика“ на инж. Теодор Осиковски

Министърът на икономиката Божидар Лукарски и
директорът на Пощенска банка Петя Димитрова връчиха
наградата на Мистър Икономика 2016 Огнян Донев

Светла Боянова от „Агрион Финанс“ (вдясно) с наградата в
сектор „Земеделие“, връчена от Боряна Манолова

Веселин Тодоров от „Сиела Норма“ получи приза си от Елина
Друмева

КРИБ връчи и две специални отличия „Почетен златен
знак на КРИБ“. Едната награда получи Цветелина Бориславова, член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка. „Това е знак за доверие към нас, а
доверието задължава да работим още по-усърдно“. Призът бе даден от Иван Вутов, заместник-председател на
УС на КРИБ. Другата награда бе за Константин Стаменов,
председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. „Наградата е не само за мен, а

и за чудесните предприятия, които ми дадоха кураж да защитя това, което е важно за българската индустрия“, каза
той. Призът бе връчен от председателя на УС на КРИБ
Кирил Домусчиев.

Ïëþñ òîâà
Всички победители получиха почетна грамота и статуетката "Рибарят и златната рибка“ на именития скулптор
Ставри Калинов, превърнала се в символ на конкурса.

Директорът на „Метрореклама“ Зарина Генчева даде приз
на Стоян Ставрев в категория „Консултантски услуги”
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Председателят на ИАНМСП Мариета Захариева (вдясно)
награди Мисис Икономика 2016 Светла Лесова

Иван Вутов връчи специална награда на КРИБ на Цветелина
Бориславова

Към наградата бе включен и луксозният каталог на КРИБ
„Добрите бизнес практики“, представящ някои от най-успешните компании в България. За доброто настроение
на гостите се грижиха очарователният изпълнител Васил
Петров и темпераментните Елица и Стунджи. Водещи на
церемонията бяха любимите лица от ефира Радина Червенова и Димитър Павлов. Кетърингът бе осигурен от ресторант „Есте“. Българската национална телевизия бе медиен
партньор и излъчи церемонията.

КОНКУРС

Директорът на КРИБ Евгений Иванов отличи Рени
Йорданова от АФА ООД

Водещи на церемонията бяха
Радина Червенова и Димитър
Павлов

Зрителите се насладиха на
изпълненията на Васил Петров
и Елица и Стунджи
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Îãíÿí Äîíåâ å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð è ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà “Ñîôàðìà” ÀÄ. Çàâúðøèë å “Ìåæäóíàðîäíè èêîíîìè÷åñêè îòíîøåíèÿ” â Ñîôèÿ. Ïðåç 1986 ã. çàùèòàâà äîêòîðñêà ñòåïåí ïî
èêîíîìèêà â Áåðëèí.Ó÷àñòâà â áîðäà íà äèðåêòîðèòå íà “Óíèôàðì” ÀÄ, “Ñîôàðìà Òðåéäèíã” ÀÄ,
“Äîâåðèå Îáåäèíåí Õîëäèíã” ÀÄ è äð. ×ëåí å íà Êîíñóëòàòèâíèÿ ñúâåò íà ÊÐÈÁ, âèöåïðåçèäåíò íà
Âèåíñêèÿ èêîíîìè÷åñêè ôîðóì è ïðåäñåäàòåë íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí êîìèòåò íà Ìåæäóíàðîäíàòà òúðãîâñêà êàìàðà.

Îãíÿí Äîíåâ, “Ìèñòúð Èêîíîìèêà” 2016:

Ïàçàðåí ïðîáèâ å âúçìîæåí
ñàìî ñ âèñîêè òåõíîëîãèè

- Как успяхте да постигнете такъв значим успех и
с какво точно фармацията ви привлече?
- Аз съм доктор по икономика и търговец по образование. Занимавам се с онова, което съм учил, правя
това, което ми доставя удоволствие. За мен фармацията е предизвикателство, защото е високотехнологична индустрия.
- Като представител на българската индустрия има ли нещо, което в тези години да ви тежи?
- На всеки, който отговаря за съществуването на хиляди работни места, не му е леко. В България се натрапва непоносимост към успеха. Той обаче е локомотивът, който тегли обществото към по-добро бъдеще.
А то се създава от всички нас - всеки според възможностите, влагайки своя труд.
- Казвате, че износът е двигател на растежа…
- В малка България е така. Фирма, която разчита
само на вътрешния пазар, не може да порасне кой
знае колко. В същото време нашата група от компании
е нещо голямо в България, но в европейски мащаб е
добра средна компания. Мултинационална компания
може да се създаде с нови технологии и пробив с български продукт на целия световен пазар.
- Имате амбиции скоро да се появи молекула на

- На кои пазари са най-големите ви успехи?
- Традиционните пазари са тези, които някога съставляваха социалистическата система. Но постепенно разширяваме границите. Продаваме в САЩ,
Западна Европа, Южна Азия и Африка. Най-добрите
условия за правене на бизнес са в САЩ и затова се
стремим към по-съществено присъствие на този пазар.
- Къде ще развивате нови производства?
- В България. Имаме заводи и извън България, но
основният двигател на цялата група от компании е в
София, затова и името е „Софарма“.
- За какво мечтаете?
- Да имам късмет и съгласно лозунга на нашата
компания – да бъда здрав. Нашите продажби вървят
добре, но най-хубаво е да не са ти необходими лекарства.
- Каква е 2016 г. за вас?
- 2015 и 2016 г. бяха трудни заради недобро развитие на основните ни пазари. Кризата в Русия и девалвацията на рублата, ситуацията в Украйна се отразиха
лошо, но съхранихме рентабилността на нашето производство и запазихме работните места.
- Какво най-често казвате на мениджърския екип?
- Да проявява повече самостоятелност, да ражда
идеи, да ги реализира. При нас не наказваме, ако сбъркаш, защото инициативата на хората не бива да се пречупва. С морални и материални стимули насърчаваме
иновациите.
- Кой е вашият принцип?
- The sky is the limit (от англ. – Небето е границата).

ÍÀÑÚÐ×ÀÂÀÌÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÒÀ ÍÀ ÕÎÐÀÒÀ
È ÍÅ ÃÈ ÍÀÊÀÇÂÀÌÅ, ÀÊÎ ÑÁÚÐÊÀÒ
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- Как се хваща „Златната рибка“, която изпълнява
желания за големи постижения в сферата на икономиката?
- С добро образование, много труд и добри идеи,
които се реализират с постоянство. И всичко това да
създава поминък и възможности за много хора.

„Софарма“, с която да излезете на световния пазар.
Какво правите, за да стане факт?
- Работим усилено, но не може да споделяме подробности, докато не сме готови.

КОНКУРС

Г

-н Донев, каква тежест има за вас статуетката „Рибарят и златната рибка“?
- Приемам това отличие като признание за
цялостен принос в развитието на българската икономика. До този момент съм получавал
най-различни награди, липсваше ми точно „Рибката“.

Ñâåòëà Ëåñîâà, “Ìèñèñ Èêîíîìèêà” 2016:

Âÿðâàéòå íà õîðàòà ñè òå ïðàâÿò áèçíåñà

Г

-жо Лесова, при получаването на наградата „Мисис Икономика“ казахте, че за вас
това отличие е вдъхновяващо. Защо?
- Защото за мен е изключителна привилегия да съм „Мисис Икономика“ за 2016 г.
Жените в бизнеса не сме много и е истински висока чест някоя от нас да получи признанието на сп.
„Икономика“ и КРИБ.

КОНКУРС
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- Каква е „тайната“ на получаването на такъв
висок приз?
- Когато правиш нещата от сърце и вярваш, че
това е правилният начин те да станат, всичко се
подрежда и се получават добри резултати.
- Какво е за вас „Рибарят и златната рибка“?
- Преди всичко е отговорност, както отговорност
е и производството на шоколади. Трябва винаги
да се прилагат добрите бизнес практики. Както се
казва, тежка е короната. Затова тази награда ме задължава да продължавам да съм успешна, да ръководя „Монделийз България“ по най-добрия начин и да съм вдъхновяваща за всички около мен.
- Какво ще кажете на онези, които се оплакват
от българските реалности, но не са работили в
Африка?
- Повярвайте ми, няма причини да се оплакваме.
Има страни, където средата за бизнес, а и самата ситуация за работа и живеене е изключително
тежка. България е райско кътче, което има всички предпоставки да е най-добро място за бизнес.
Ние, хората в бизнеса, трябва да сме позитивни и
добронамерени един към друг. Това ще ни помогне
цялостно да подобрим средата.
- Каква за вас е 2016-а като резултати?
- Годината беше турбулентна, но всичко е добре, когато свършва добре. Ние успяваме да растем в пазарни дялове, защото съумяваме да мотивираме своите колеги. В крайна сметка 2016-а
е прекрасна година за мен като ръководител на

„Монделийз“.
- Каква е формулата на растежа?
- Вярвайте на хората си – те правят бизнеса и те
са неговото лице. Това е единствената формула.
Имате ли успешен и печеливш екип, ще постигате
високи резултати.
- Каква очаквате да е следващата година?
- Не очаквам да е лека. Ние имаме база, която
е поставена високо. Като американска компания
искаме да растем всяка година. Добрите основи
обаче ни дават по-голям шанс за растеж.
- Колко висока е летвата, която си поставяте
за цел да прескочите?
- Никога не си поставям ограничения, защото не
се знае колко високо може да скоча. Затова просто
се скача.
- Как човек се учи да постига висоти?
- Това става с вяра в себе си и във възможностите си, но и със смелост. Понякога може и да паднеш, но трябва да се изправиш и отново да опиташ.
- Какво ще кажете на всички, които биха желали да са на ваше място – дали като награда, или
като позиция…
- За всеки е възможно да е на мое място, стига
да го поиска и да повярва в това.
- За какво мечтаете?
- Да продължа да съм това, което съм, и да
имам, това, което имам. Щастливият човек е богат
човек, а аз съм истински щастлива с това, което
правя. Затова искам и занапред да съм това, което
съм.
- Коя е максимата, за която често се сещате?
- По-добре да искаш прошка за грешка, отколкото да молиш за одобрение.

ÁÚËÃÀÐÈß ÈÌÀ ÂÑÈ×ÊÈ ÏÐÅÄÏÎÑÒÀÂÊÈ ÄÀ Å
ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎ ÌßÑÒÎ ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ È ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
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Ñâåòëà Ëåñîâà å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Ìîíäåëèéç Áúëãàðèÿ” îò íà÷àëîòî íà 2015 ã., à ïðåäè
òîâà å äèðåêòîð “Ïðîäàæáè è ñòðàòåãèè” çà Èçòî÷íà Åâðîïà, Áëèçêèÿ èçòîê è Àôðèêà. Â ïðîäúëæåíèå íà îêîëî äåñåò ãîäèíè òÿ ðàáîòè â äðóã ìóëòèíàöèîíàëåí ïðîèçâîäèòåë íà áúðçî îáîðîòíè ñòîêè - Procter & Gamble, êúäåòî ïúðâîíà÷àëíî îòãîâàðÿ çà ìàðêè êàòî Gillette è Braun, à ïðåç
2010 ã. ñòàâà è óïðàâèòåë íà áúëãàðñêèÿ êëîí.

Ïëàìåí Áîáîêîâ, ïðåäñåäàòåë íà
Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà Ïðèñòà Îéë Ãðóï:

Ñòðåìèì ñå äà ñòàíåì
îãðîìíà ìóëòèíàöèîíàëíà
êîìïàíèÿ
За мен тази награда е високо признание и ангажимент
в бъдеще. Полагам максимални усилия нашите компании да продължават да се развиват. Това е награда, която приемам не само за себе си, но и за брат ми Атанас
Бобоков, който е равноправен партньор, и заедно полагаме максимални усилия да развиваме бизнеса. „Приста
Ойл“ и „Монбат“ имат сплотен екип, с който аз изключително много се гордея. Те са професионалисти, лоялни,
отдадени на работата и каузата да се превръщаме във
все по-добри компании.

КОНКУРС
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Голям в бизнеса се става, като се върви с малки крачки, никога не се отстъпва и се въоръжиш с голямо търпение, без внезапни скокове и резки движения. Бавно
напред, но винаги напред. През 2016 г. не се изпълниха
всичките ми очаквания, които са прекалено високи, но
се надявам да ги покрием през предстоящата 2017 г.
Стремим се „Приста Ойл“ да стане компанията, която
виждам и вярвам, че може да бъде – огромна, успешна,
мултинационална. Компания с огромно уважение сред
големите в бизнеса и високо признание както в България, така и в чужбина.

ÍÀÃÐÀÄÀ Â ÊÀÒÅÃÎÐÈß
“ÈÍÄÓÑÒÐÈß”
Ïåòúð Àíäðîíîâ, ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ è
ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ÑÈÁÀÍÊ:

Âúðâèì íàïðåä
ñ äâóöèôðåíè ðúñòîâå
Като най-сериозното постижение през годината на ниво банков сектор, тъй като аз съм и
председател на Асоциацията на банките в България, оценявам безспорно успешното преминаване на прегледа на активите и стрес тестовете
на банковата система. Тя остава стабилна и с
високи показатели за капиталова адекватност.
По отношение работата на СИБАНК, през годината постигаме двуцифрени ръстове. Намеренията ни са да продължим с тези темпове на
развитие, за да предоставяме все по-добро качество и услуги на нашите клиенти.
Не е тайна, че имаме и планове за разширяване на банковия пазар, но за тях можем да говорим едва когато се реализират.

ÍÀÃÐÀÄÀ Â ÊÀÒÅÃÎÐÈß
“ÔÈÍÀÍÑÈ È
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÅ”

Âåñåëèí Òîäîðîâ, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà "Ñèåëà Íîðìà" ÀÄ:

Åëåêòðîííîòî
óïðàâëåíèå å êëþ÷îâî
За мен наградата беше изненада, но е повод за гордост за целия екип на „Сиела Норма“. За нас е голяма чест да бъдем наградени от най-голямата работодателска организация в България - КРИБ. Благодаря
им, че са обърнали внимание на нашата работа и на
постигнатите успехи през последните години. Работим
в бързо развиваща се индустрия, която е много конкурентна и трудна. Надявам се да продължим по същия
начин и още по-успешно.

Èíæ. Òåîäîð Îñèêîâñêè, ãëàâåí èçïúëíèòåëåí
äèðåêòîð íà "Åíåðãîðåìîíò Õîëäèíã":

Ðàçøèðÿâàìå áèçíåñà ñè
èçâúí ðàìêèòå íà Áúëãàðèÿ
Благодаря на УС на КРИБ и списание „Икономика“ за тази изключителна чест да бъда номиниран и избран за първата награда
в тази категория. В сериозен сектор като енергетиката тя е огромен престиж и признание за труда ми през изминалите 20 години,
в които съм част от този сектор, от неговото развитие и промяна.
Тя е и отличие за работата ми УС на КРИБ, в който съм вече втори
мандат и уважението и отношението на колегите в него. Наградата е голяма изненада за мен и съм искрено развълнуван да я получа. Оттук нататък статуетката ще тежи много, защото тя е нещо,
което не се получава само за една вечер и за един ден. Наградата
е авторитет и ще тежи за всички останали години напред и винаги
трябва да бъдат давани за пример тези, които преди това са я
получавали.
Успешната бизнес формула е труд и постоянство. За нашия
сектор е важно да има ясен ръководител с ясни задачи и срокове.
„Енергоремонт“ е компания, която в последните 15 години промени коренно своя облик, работейки в нови отрасли. За нас 2016 г.
беше изключително важна, защото разширихме бизнеса си извън
рамките на България, с откриването на представителства в Близкия изток и Абу Даби. Там направихме много големи инвестиции
и очакваме сериозни резултати през 2017 г. Следващата година
предстои да довършим това, което сме започнали през тази.

ÍÀÃÐÀÄÀ Â ÊÀÒÅÃÎÐÈß
“ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ”

Когато се работи в България, има една споделеност в бизнеса, но като се излезе извън рамките на страната, си абсолютно непознат като субект. Това означава, че трябва да
докажеш професионализма си, да спечелиш доверието на
новите партньори и да бъдеш постоянен. Надявам се да покажем, че всички неща, които вече сме доказали в България,
можем успешно да правим и навън.
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ÍÀÃÐÀÄÀ Â ÊÀÒÅÃÎÐÈß
“ÈÊÒ, ÀÓÒÑÎÐÑÈÍÃ
È ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÎÖÅÑÈ”

КОНКУРС

Успяхме да реализираме доста големи ИТ проекти
от национално значение. Гордеем се, че осъществихме реализацията на един от централните регистри
на България за електронно връчване и валидиране
на документи. Те са част от ключовите елементи на
електронното управление и вярваме, че ще донесат
по-малка административна тежест, по-малко корупция
и повече облекчение за гражданите и бизнеса. През
следващата година се надяваме да имаме успехи в
сферата на разработване на информационни системи
за частния сектор и държавната администрация. Разчитаме на частния сектор, защото това дава устойчивост на бизнеса.

Ìèëåíà Äðàãèéñêà - Äåí÷åâà, óïðàâèòåë íà Lidl Áúëãàðèÿ:

Çà äà óñïååì, òðÿáâà äà
ñìå òðè ïúòè ïî-äîáðè îò
êîíêóðåíòèòå
Работата на нашия екип през последните години е
видяна и оценена от една много важна публика – тази
на професионалистите, на хората с интердисциплинарен поглед, разбиращи трудностите, през които минава
всеки бизнес, за да бъде успешен.
Успяхме да докажем, че високото качество може да
има ниска цена. Това е най-голямата ни победа, тъй
като това е сърцевината на нашия бизнес модел. През
първите години от стъпването ни на българския пазар
това не се разбираше, поради недоброто прилагане
на бизнес моделите на дискаунтъра от други компании. През 2016 г. това се превърна в отличителна наша
черта, забележима и в комуникационната ни политика,
разнообразния асортимент и тематичните ни седмици.
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Срещнахме и много предизвикателства. Нашият
бизнес е висококонкурентен и е абсолютна илюзия,
че големите вериги в България имат комфорт. Полагаме сериозни ежедневни усилия, за да запазим и увеличим нашия дял в тези 30% от пазара, разделени между
10-те най-големи вериги, като не си прощаваме абсолютно
нищо едни на други. Конкурентите ни вършат много добра
работа. За да успеем, ние трябва да бъдем 3 пъти по-добри
от тях.

КОНКУРС

За Lidl отговорността към собствените служители е
изключително важна, тъй като именно те имат основен
принос за успеха на компанията. Имаме все повече
клиенти и все повече нови обекти из цяла България.

Много е важно как ще бъде разрешена политическата ситуация в държавата. Добрият бизнес има нужда от стабилна
и предвидима икономическа среда, както и от приемственост в ключови политики. В противен случай ние не можем
да постигаме добри резултати, което значи, че няма да има

Любомир Хърсев, финансов директор
и Милена Драгийска-Денчева

ÍÀÃÐÀÄÀ Â ÊÀÒÅÃÎÐÈß
“ÒÚÐÃÎÂÈß È ÓÑËÓÃÈ”
полза за хората, които са наши служители и клиенти.
През 2017 г. подготвяме още иновации. Ще останем верни
на себе си, доказвайки, че най-добрите продукти на най-ниска цена могат да се намерят в Lidl.

Ñâåòëà Áîÿíîâà, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà “Àãðèîí Ôèíàíñ” ÅÀÄ:

Íàøàòà áèçíåñ ôîðìóëà
å ïîñòîÿíñòâîòî
Наградата е огромно признание за екипа на „Агрион Финанс“.
Приемаме отличието с голям ангажимент и като оценка за нашите
усилия от страна на бизнеса в България. Изминалата година беше
огромно предизвикателство за нас. Но екипът ни работи упорито,
за да постави основите за реализиране на дългосрочните цели на
компанията. Нашата бизнес формула е постоянството. В краткосрочен план очакваме динамично развитие на сектора в частта
модернизиране на земеделието.
Смятам, че „Агрион Финанс“ ще работи изцяло за подпомагане
на фермерите с удобни за тях финансови решения, така че начинанията им да бъдат успешни.

ÍÀÃÐÀÄÀ Â ÊÀÒÅÃÎÐÈß
“ÇÅÌÅÄÅËÈÅ È ÕÐÀÍÈÒÅËÍÎÂÊÓÑÎÂÀ ÏÐÎÌÈØËÅÍÎÑÒ”

Ñòîÿí Ñòàâðåâ, óïðàâèòåë íà “Áúëãàðñêà êîíñóëòàíòñêà îðãàíèçàöèÿ”:

Ðàäâàìå ñå íà íîâèòå
ïðåäèçâèêàòåëñòâà
Тази награда е огромно признание за екипа на Бъгарската консултантска организация. По-важното - това е признание и за целия консултантски сектор, защото е доказателство за това, че консултантската подкрепа придобива
по-голяма популярност и все повече се оценява от бизнеса.
За нас това беше една трудна година, изпълнена с много предизвикателства и с много нови проекти. Много от
тях продължават и през 2017 г. Фактът, че сме оценени
точно през тази година ни дава надежда, че успяваме да
се справяме, въпреки предизвикателствата… или именно
заради тях. Надяваме се, че за нас, както и изобщо за
бизнеса в България предстои по-успешна и лека 2017-а.
Надяваме се, че в съвместната ни работа с партньорите
ни от КРИБ – успешни компании, които сме щастливи да
консултираме, ще имаме много нови възможности да разработим нови проектни идеи, идеи, които са иновативни
и интересни и чието изпълнение ще окаже влияние върху
икономиката и бизнеса в страната като цяло.
Вярвам, че това, което ни помогна да спечелим тази
награда, е качеството на услугите, които предоставяме.
Благодарен съм на своя екип, с който създадохме и поддържаме стандарт за качество на работа. Радвам се, че
това се оценява.

Èëèÿí Ôèëèïîâ, ñúäðóæíèê â ÏÈÌÊ ÎÎÄ:

Áúäåùåòî å â èíòåðìîäàëíèÿ òðàíñïîðò
Наградата е признание за огромната работа, която вършим. И
не говорим за стандартен 8-9-часов работен ден, а за 14-15 часа
дневно, дори в събота и неделя. A многото работа е част от формулата на успеха. Освен това, обаче, трябва да имаш глава на раменете си и сърце, за да обичаш работата си.
Ако трябва да определя кое ме кара да съм най-горд от работата
ми през тази година, това са хората, с които работя. Успяхме да
изградим прекрасни екипи през годините. А хората са най-голямото
богатство за една компания. Защото без добър екип няма как да се
развива успешен бизнес.
В нашият бранш обаче намирането на хора за работа е изключително трудно. И всъщност това е най-големият ни проблем. Няма
кой да работи. Това е и причината през тази година да не сме увеличили автопарка си. Обучаваме шофьори, но няма млади хора,
които да искат да работят тази професия. Тези, които обучаваме,
едва стигат, за да се компенсират пенсионираните водачи. И дори
ние сме едни от малкото, които успяхме да задържим броя на камионите си. Много други колеги не успяха и се наложи да ги намалят заради липса на водачи.

ÍÀÃÐÀÄÀ Â ÊÀÒÅÃÎÐÈß
“ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ËÎÃÈÑÒÈÊÀ”

През следващата година ни предстои много сериозно развитие в посока използване на интермодален транспорт. Не само
следващата, но и в следващите пет години ПИМК ще прави
сериозни инвестиции в интермодалния транспорт. Миналата
година купихме локомотив, купихме интермодални вагони и
сме поръчали още няколко. Развитието ще е в тази посока, и
то в много сериозен мащаб. Това категорично е бъдещето на
транспорта.

КОНКУРС
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ÍÀÃÐÀÄÀ Â ÊÀÒÅÃÎÐÈß
“ÊÎÍÑÓËÒÀÍÒÑÊÈ ÁÈÇÍÅÑ”

Êîíñòàíòèí Ñòàìåíîâ, ïðåäñåäàòåë íà Áúëãàðñêàòà ôåäåðàöèÿ íà
èíäóñòðèàëíèòå åíåðãèéíè êîíñóìàòîðè:

Ðåôîðìèòå â åíåðãåòèêàòà
òðÿáâà äà ïðîäúëæàò
Изненадан съм изключително приятно от приза ми в
„Мистър и Мисис Икономика“. Впечатлен съм от конкурса,
от начина на провеждането му и мога да кажа само суперлативи. Приемам почетната значка на КРИБ като една престижна оценка за екипната работа на федерацията, която
управлявам.
Това, с което се гордея най-много през 2016 г., е, че се
преборихме 150 български предприятия да получат облекчение за плащане на зелена енергия и да бъдат конкурентоспособни не само у нас, но и в чужбина. Когато се инвестира
на зелено, процедурите за снабдяване с електроенергия са
бавни, което е пречка за желаещите да изградят мощности.
Предприятията, които кандидатстват, за да получат това облекчение, са такива, които работят не само за българската
икономика, но и изнасят голяма част от продукцията си в
Европа и по света. Както стана ясно, тази наредба, за която
настоявахме, бе одобрена от Европейската комисия, която
каза „да“ на българската икономика.

КОНКУРС
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През 2017 г. ще продължим в същия дух, защото има още
много какво да се случи и в индустриалните политики, и в
енергетиката. В този сектор вече започнаха реформи, които
трябва да продължат и да бъдат успешни, защото основната ни цел е енергетиката да работи на един нормален пазарен принцип.

ÑÏÅÖÈÀËÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ
“ÏÎ×ÅÒÅÍ ÇËÀÒÅÍ ÇÍÀÊ ÍÀ ÊÐÈÁ”
Áîéêî Ñà÷àíñêè, óïðàâèòåë íà Billa Áúëãàðèÿ:

Ùå ïðîäúëæèì äà
îòêðèâàìå íîâè ìàãàçèíè è
äà ïîäêðåïÿìå áúëãàðñêîòî
Това е възможно най-ценното признание, което бихме
си пожелали в екипа на Billa, тъй като усилията ни през изминалата година бяха насочени в подкрепа на българските
производители. Известно е, че подкрепяме производителите на плодове и зеленчуци, а през 2016 година разширихме
обхвата, добавяйки всички продукти, произведени от българско мляко по БДС. Започнахме и нова кампания в подкрепа на българското прясно месо и месни специалитети,
вписани в европейския регистър като храни с традиционно
специфичен характер. Над 90% от продаденото в Billa месо
е българско. То има безспорни качества и се радва на огромен интерес от клиентите ни.
Предизвикателствата в нашия бизнес са сериозни. В
България имаме сравнително малък и беден пазар, така че
намирането на точната пропорция между цена и качество
винаги е голямо предизвикателство за търговците у нас.
Радвам се, че ние намираме този баланс и успяхме да повишим значително броя на клиентите както в съществуващите, така и в новооткритите ни магазини. Благодарение на
всичко това в Billa имаме една много успешна 2016 година.
Ще продължим да откриваме нови магазини и да подкрепяме българските производители и през следващата година.

ÑÏÅÖÈÀËÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ “ÇÀ
ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ”

Öâåòåëèíà Áîðèñëàâîâà, ïðåäñåäàòåë íà ÍÑ íà ÁÀÊÁ:

Ðàçøèðÿâàìå
ôèíàíñèðàíåòî
Наградата за мен е голяма отговорност. Тя
е плод на оценката на нашата работа до момента и едно голямо признание.
Имаме много планове за развитие, които
са свързани предимно с България. Планираме нови допълнителни инфраструктурни
проекти, с още по-голямо разширяване на
обектите на финансиране от зелената банка, каквато сме. Искаме да предложим много
нови продукти на нашите клиенти и като виртуална банка, с осигуряване на едно истински иновативно развитие на българската икономика и увеличаване на нашата роля като
финансов посредник в този процес. 2016 г. бе
изключително важна за нас. Това е годината,
в която БАКБ навърши 20 години, година на
равносметка, на прелом. От банка, която се
намираше в тежко състояние, ние успяхме да
я превърнем в банка с много добър резултат.
Вече сме на едно друго ниво, което се надяваме да продължим да развиваме.

ÑÏÅÖÈÀËÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ
“ÏÎ×ÅÒÅÍ ÇËÀÒÅÍ ÇÍÀÊ ÍÀ ÊÐÈÁ”

Инициативата „Мистър и Мисис Икономика“ е чудесна. Членовете на КРИБ са с основен принос за изграждането на българската икономика. Те имат сериозен принос за развитието на
страната ни и чрез много инициативи, включително и такива в
подкрепа на родни студенти.
Аз и моят екип сме сред основателите на одиторската професия в България, а аз съм един от първите одитори в България,
който е положил изпита си пред международна комисия, защото самата професия бе основана на този принцип. България е
единствената страна в Източния блок, която възстанови одиторската си професия, след плановата икономика, чрез полагане на
изпити пред международно жури.
Добрият одитор, освен професионалист, трябва да бъде етичен, отговорен и да спазва всички правила за независимост, защото само тогава той може да защитава обществения интерес,
което всъщност е призванието на нашата професия.
В последните години одиторите у нас бяхме подложени на
огромно напрежение, но успяхме да се справим. Живеем във
време, в което правилата в световен мащаб се променят непрекъснато.

ÑÏÅÖÈÀËÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ
“ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ ÎÒÃÎÂÎÐÅÍ
ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÎÄÈÒ”

Отговорностите към одиторите у нас са завишени, дори в
сравнение с тези в развитите европейски държави. Една от основните ни цели е да върнем доверието, което тази професия
имаше. Подписът на одитора трябва да означава гаранция за
качество.

Ñòðàíèöèòå ïîäãîòâèõà Òàòÿíà ßâàøåâà, Áîæèäàðà Èâàíîâà, Ãåîðãè Æåëÿçêîâ,
Èëèÿ Ëàçàðîâ, Àëåêñàíäðà Ñîòèðîâà, Âåíöèñëàâ Ãåíêîâ, Äèìèòúð Ëàçàðîâ

КОНКУРС

Ïðèçâàíèåòî íà îäèòîðà
å äà çàùèòàâà
îáùåñòâåíèÿ èíòåðåñ
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Ðåíè Éîðäàíîâà, óïðàâëÿâàù ñúäðóæíèê â ÀÔÀ ÎÎÄ:
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ПОБЕДАТА НА ТРЪМП ÇÍÀÊ ÇÀ ÍÎÂ ÅÒÀÏ
Â ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈßÒÀ
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

Тенденцията съществува и отпреди Тръмп. През последните няколко години световната търговия нарастваше
слабо с около 2%, докато растежът на глобалния БВП бе
с 3% - т.е. съотношението търговия-БВП се влошаваше.
През първото тримесечие на 2016 г. растежът на търговията спря, а през второто почна да се свива. След световната
икономическа криза инвестициите в глобален план намаляха значително. От 2011 г. нататък Китай се преориентира
към развиване на вътрешния си пазар и потребление. Това
доведе до намаляване на вноса и износа на Пекин към света. Всички тези причини доведоха до интерпретации, че победоносният ход на глобализацията спира.

Ïúðâèòå 100 äíè
Към момента Тръмп е направил едно-единствено изявление от 2 минути и 20 секунди, посветено на първите 100
дни от бъдещото му управление. Във видеото той обявява
намерения да спре неизгодното за американските трудещи се Тихоокеанско търговско споразумение, водещо до

Освен това бъдещият президент обявява, че ще прекрати „ограниченията, убиващи работни места в производството на американска енергия и чисти въглища“, като по този
начин ще създаде „милиони високоплатени работни позиции“. Тръмп смята да освободи Щатите от международните
им задължения да намалят парниковите си емисии с 32%
до 2032 г. и отрича, че има глобално затопляне.
В духа на републиканската традиция, новият президент
е против регулациите. В по-ранни свои изказвания Тръмп
бе обявил, че неговата политика ще е близка до пълното
премахване на Закона Дод-Франк, който е въведен след
началото на световната финансова криза през 2007-2008
г. и засилва контрола върху банките. Републиканецът ще
създаде „правило за всяка нова регулация да бъдат елиминирани две стари“.
Сред намеренията на Тръмп са още спиране на нелегалната емиграция, включително изгонване от страната на
нелегални емигранти, въвеждане на по-строги правила за
лобизма на бивши държавни служители и политика на защита от кибернападения.

Êàêâî îëèöåòâîðÿâà èçáîðúò ìó
След референдума за Брекзит победата на Тръмп бързо
бе интерпретирана като ново отстъпление от глобализацията. Фигурата на новоизбрания американски президент
обаче изисква по-внимателен прочит на неговите намерения в променящия се световен контекст.
Гласувайки за Тръмп, американците наказаха олигархията, като избраха един милиардер, т.е. неин предста-

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÎÒÎ È ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÒÎ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀÑÚÐ×ÀÂÀÒ ÐÅÃÈÎÍÀËÈÇÀÖÈßÒÀ
È ÏÎÄÊÎÏÀÂÀÒ ËÈÁÅÐÀËÍÈß ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÐÅÄ
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Победата на Тръмп е удар по либералната концепция
за глобализация, базирана на свободна търговия, натиск
за прилагането на човешки права и военни намеси на САЩ
или западните държави срещу непокорни диктатори. Мнозина от анализаторите пишат от 9 ноември насам, че навлизаме в ерата на деглобализацията.

изтичане на работни места към развиващите се държави.
Тръмп иска да го замести със „справедливи“ двустранни
търговски договори.

ПОЛИТИКА

П

обедата на Доналд Тръмп на американските президентски избори внася по-голяма неопределеност във вътрешната и във външната политика
на Вашингтон. Но едно нещо вече може да се
каже със сигурност. Според анонсите, направени
от бъдещия американски президент, договорът за Тихоокеанска свободна търговия (TTP) е мъртъв. Компания ще му
прави и несключеното още аналогично споразумение между САЩ и ЕС.

вител. Те се противопоставиха на мултинационалните
корпорации, които намират законови врати да плащат минимални данъци. И в същото време подкрепиха за шеф на
изпълнителната власт човек, чиято бизнес империя само
на базата на т.нар. „Документи от Панама“ (скандал с офшорни фирми от пролетта на 2016 г.) е свързана с поне 32
офшорни компании. Тръмп иска допълнително да намали
облагането за американския бизнес, като в същото време
беше избран като реакция на нарастващото неравенство
– явление, което по принцип се смята, че се тушира при
покачване на данъците за богатите.

ПОЛИТИКА
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Òåõíîëîãèèòå ïðîìåíÿò
ñâåòîâíàòà èêîíîìèêà
Противоречията зад избора на Тръмп обаче като че ли
намаляват, ако се отчете променящата се база на световната икономика. През юни 2016 г. сайтът Market Watch писа,
че продължаващото технологично развитие води до крачка
назад от глобализацията в посока икономическа регионализация. Усиленото въвеждане на роботи в производството намалява значението на евтината работна ръка, която в
момента се занимава например с невъзможна за машините
монтажна дейност на поточните линии. Така отпадат икономическите предимства на дългата верига от доставчици от
много държави с ниско заплащане на труда за изработването на определен продукт.
„Намаляването на веригите от доставчици ще намали
и като брой на звената и като изминато разстояние обхвата на глобалната търговия. Все по-малко страни и фабрики ще са въвлечени в производствения процес“, обяснява
американската медия в статията, написана от експерт на
частната разузнавателна агенция Stratfor. В резултат търговията ще стане „по-регионализирана“, а производството
ще се върне обратно в страните потребителки на стоките
– т.е. в западния свят. Държавите с високи образователни нива, но с ниски заплати – като Мексико, ще изместят
в индустриалното производство сегашните производители, които са привлекли инвестиции само на базата на евтин труд. Анализът дори предвижда, че ако технологията
се развие достатъчно, така че транспортните разходи да
спаднат допълнително и да няма смисъл да се превозват
части за продукти с кораби отдалеч, регионални търговски
пространства като NAFTA могат да станат самодостатъчни.

Ïðåçèäåíò íà ïðåõîäà
Представената визия за световната икономика като че
ли се вписва в анонсираните от Тръмп намерения до момента. В своето обръщение за първите 100 дни от управлението си новоизбраният президент акцентира на развитието на технологиите в САЩ и на връщането на работни
места в страната.
По-рано той бе изразил намерения да обяви Китай за
страна, която манипулира валутата си. Тръмп спомена 45%
като възможно мито за някои китайски технологични про-

дукти. На свой ред публикация в китайския официоз Global
Times заплаши Китай да отвърне с търговска война – с прекратяване на договори с американски доставчици, с въвеждане на мита за американски внос и с намаляване броя на
китайските студенти в Щатите, ако бъдещата администрация на Тръмп предприеме действия срещу Пекин.
Въпреки че е още твърде рано да се прогнозира какво
точно ще последва, вече има признаци, че преходът от либералния глобален ред към една световна икономика, основана повече на регионални центрове (който всъщност е в
ход от години), ще бъде съпроводен с противоречия между
отделните лагери и дори може би търговски войни.
В Европа Никола Саркози предложи ЕС да наложи такса върху американските стоки и да ограничи участието на
чуждестранни компании в европейски обществени поръчки, ако Тръмп се оттегли от климатичните споразумения в
Париж. Саркози няма да бъде кандидатът на френската
десница за президентските избори през 2017 г. Но позиции,
подобни на неговата, вероятно ще бъдат изказани и от други европейски лидери, ако Тръмп изпълни заканата си.
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Анонсът на Тръмп за насърчаване на технологичното
развитие идва в момент, когато световното производство
продължава да става все по-технологоемко. През май 2016
г. доставчикът на Apple в Китай Foxconn замени 60 000 работници с роботи в една-единствена своя фабрика. Към
февруари 2016 г. само в САЩ действат 260 000 роботи в
производството. През 2015 г. техният брой се е увеличил с
14% спрямо 2014 г. Най-голямото нарастване на поръчките за роботи според американската Асоциация на роботизираните индустрии е в сектори като автомобилостроене,
полупроводници и електроника. По принцип роботите са
заети в индустриални сфери – в управлението на материали, точковото заваряване и други области, където превъзхождат човешката прецизност и ефективност.
Ако САЩ се утвърдят като лидер в роботизацията, те
биха могли да компенсират поне част от превъзходството
на евтината китайска работна ръка. Изборът на Тръмп със
сигурност е следствие от технологичните, икономически
и политически промени, които се извършват в света. Вероятно критична маса от хора в Щатите преценява, че те
не могат повече да продължат да изнасят производствата

си в чужбина, да внасят евтини стоки оттам и така да се
деиндустриализират. Ако процесът на регионализация в
световното стопанство и политика е необратим, победата
на Тръмп вероятно е заявка Вашингтон отново да е лидер
– само че не в либералната глобализация, а в новата „регионална“ глобализация.
Своеобразният Националистически интернационал от
политически лобита в Русия, Турция, Египет, Израел, Италия, Гърция, Унгария и други държави, които откриват вдъхновение в победата на Тръмп, също вероятно е отговор на
духа на времето. Новоизбраният американски президент
заяви, че би желал страните, които се ползват с покровителството в отбраната на Щатите, да имат по-голям принос
за своята сигурност. Ако думите му бъдат пренесени в дела,
това навярно би означавало ускоряване на процеса по създаване на европейска армия, но и по-голяма милитаризация
на света. Затова победата на Тръмп не е нито краят на света,
нито надежда за мир, а само поредният признак, че навлизаме в нова епоха, за която все още няма написани книги и в
която ще се движим според популярния израз на английски
„в море, което не е картографирано“ (unchartered seas).

ИДВА ЛИ НОВА

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀ ÊÐÈÇÀ
ÏÐÈ ÑÊÎÊ ÍÀ ËÈÕÂÈÒÅ
àâòîð: Áèñåð Ìàíîëîâ
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С

лед като шумотевицата
около избора на новия
американски президент
отмина, за участниците
на финансовите пазари
на дневен ред се върна паричната
политика на Федералния резерв.
Текущите очаквания са за повишаване на лихвата по федералните
фондове през месец декември, като
вероятността за такова решение на
централната банка на САЩ е около
75%. Пазарните участници считат,
че през новата 2017 г. ще станем
свидетели на поне две нови повишавания на лихвата.
Само да припомня, че през 2017
г. се навършват 10 години от началото на най-голямата финансова
криза в човешката история. На 9
август 2007 година Федералният
резерв повиши драстично лихвите
в САЩ, като тази дата от мнозина
финансисти се счита за начало на
големите финансови катаклизми.
Само година по-късно, признавайки своята грешна парична политика, централните банкери намалиха
лихвата по федералните фондове
от 5.25% на 2%. Никога в своята
история централната банка на САЩ
не е била толкова крайна в провежданата парична политика, което
автоматично трансферира към финансовите пазари безпрецедентна
паника. През октомври 2008 година
можеше да се каже, че кредитните
пазари практически не функционираха.

Участниците на финансовите
пазари се питат, с голяма доза напрежение, дали 10 години по-късно
няма да се повтори същият сценарий. Трескаво се анализират причините, довели до най-голямата
финансова криза. Те, разбира се,
че са комплексни, но според повечето десни икономисти отговорът е
еднозначен и той е: „Прекомерната
намеса на държавата в пазара на
недвижими имоти“. Да припомня, че
по онова време основните участници на пазара на недвижими имоти
бяха двете държавни агенции „Фреди Мак“ и „Фани Мей“. Де факто те
контролираха лихвените проценти
по ипотечните кредити, тъй като
финансираха търговските банки,
ползвайки държавни гаранции по
привлечения ресурс. Това, разбира
се, доведе до тотален „разгул“ и критериите за оценка на риска на крайните кредитополучатели бе занижен.
Истината е, че всичко започна в далечната 1995 г., когато администрацията на президента Клинтън прие
т.нар. Обществен акт за реинвестиране (Community Reinvestment Act).
Според него търговските банки бяха
задължени да отпускат ипотечни
кредити на нископлатежни кредитоискатели, които не можеха да получат кредитиране при стандартните
условия. Точно този социален елемент провокира банковото съсловие
да предприеме кредитна дейност
при изключително занижени правила
за оценка на риска. Да, но в края на
краищата тези рискови експозиции

бяха пакетирани и продавани точно
на държавни агенции „Фани Мей“ и
„Фреди Мак“. В момента, когато лихвените проценти потеглиха в посока
нагоре, въпросните нископлатежни
вече кредитополучатели започнаха масово да банкрутират, което се
превърна в национална епидемия, и
впоследствие - в икономически крах.
Тази псевдо социална политика с
основен актьор държавата е в основата на надуването на ипотечния
балон, който логично се пръсна през
2008 година.
Става ли нещо подобно и в момента, но с основен играч големите
централни банки? Отговорът е – поскоро „да“. Този път активът, чиято
цена се балонизира драматично, е
държавният дълг. Ако централната
банка на САЩ влезе убедително в
цикъл на повишаване на основните
лихви, този балон неминуемо ще
се пръсне. Почти невъзможно е да
излезем от този сценарий. По-точно е да се каже, че целият пазар на
облигации с фиксирана доходност
ще гръмне, което ще се прехвърли
и на фондовите пазари. В момента
целият пазар на облигации се равнява грубо на 150 трилиона долара,
конкретно държавни и корпоративни облигации. По-голямата част от
тези ценни книжа са притежание
на централните банки, тъй като те
попадат в сферата на паричната
им политика, известна под гръмкото наименование „количествени
облекчения“. Задължително трябва
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да отбележим, че цената на облигациите е обратно пропорционална на движението на основната лихва, т.е. ако тя
се повишава, то цената им пада. Практически може да се каже, че размерът
на облигациите не позволява риска,
който те носят, да бъде управляван
рационално. В случай на повишаване
на щатските лихви, ценовият срив ще
бъде чудовищен. Мнозина анализатори предупреждават за такъв сценарий,
но до настоящия момент това е глас в
пустиня. Следва логичното заключение, че точно по начина, по който държавните агенции в САЩ спонсорираха
ипотечния пазар, сега и централните
банки спонсорират държавите и корпорациите в процеса на емитиране на нов
дълг. Странно ли е тогава, че на много
от икономистите им се привижда нова
финансова криза. Възможно ли е начало на нова финансова криза 10 години
по-късно? Бих желал да подчертая, че
в основата на кризата от 2007-2008 г.
лежи прекомерната намеса на държа-

вата в ипотечния пазар. През 2017 г. е
възможно възникването на криза поради прекомерната намеса на централните банки. Да, има известни различия,
но трябва да се знае, че размерът на
кризата, ако се случи такава, ще бъде
десетки пъти по-голям от този на ипотечната криза в САЩ.
Финансовите участници са в очакване
на решението на Федералния резерв на
САЩ. Ситуацията е доста сходна с тази
от 2007 г. Какво ще стане? Определено
правителствата не са си взели бележка
и продължават с трупането на държавни
дългове. В началото на този век имаше
постулат, че пазарът на недвижими имоти ще се покачва вечно. В момента мнозина финансисти си мислят, че лихвите
ще останат ниски вечно. Да, финансовите катастрофи започват точно тогава,
когато се притъпи усещането за риск, а
това се наказва винаги, абсолютно винаги, а сметката традиционно се плаща
от данъкоплатците.

ÏÀÇÀÐÚÒ ÍÀ
ÎÁËÈÃÀÖÈÈ Ñ
ÔÈÊÑÈÐÀÍÀ
ÄÎÕÎÄÍÎÑÒ
ÌÎÆÅ ÄÀ
ÏÐÅÒÚÐÏÈ
×ÓÄÎÂÈÙÅÍ ÑÐÈÂ

FINTECH
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÚÐÑßÒ
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ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ È Ó ÍÀÑ

àâòîð: ßíà Êîëåâà

F

intech е новата финансово-технологична индустрия, която расте в световен мащаб. Това
всъщност е хибридна форма между финанси
и технологии, за чиято поява основен принос
имат нови изисквания на потребителите към
начина, по който те искат да банкират, да плащат, да
управляват парите си и дори да се застраховат. Fintech
се фокусира върху предлагането на иновативни продукти и услуги, традиционно смятани за запазена марка
на големите финансови институции. И все повече се
открояват нетрадиционните платформи за споделеното

финансиране (crowdfunding), най-популярни сред които
са формите peer-to-peer (P2P от потребител към потребител).
България също става част от този нов пазар. Платформата iuvo за peer-to-peer инвестиции стъпи и у нас.
Тя е от типа peer-to-peer marketplace и позволява реализиране на средна годишна доходност от 7-12%, след
като потребителите купуват части от кредити, отпуснати
от регистрирани небанкови финансови институции (оригинатори). Платформата iuvo е базирана в Естония, където този бизнес е много силно развит. Западна Европа
и Великобритания са нейна пазарна цел.
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ÏËÀÒÔÎÐÌÀÒÀ
IUVO ÇÀ
PEER-TO-PEER
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ÎÁÅÙÀÂÀ
ÑÐÅÄÍÀ
ÃÎÄÈØÍÀ
ÄÎÕÎÄÍÎÑÒ
ÎÒ 7-12% Ñ
ÊÎÍÒÐÎËÈÐÀÍ
ÐÈÑÊ

Първият оригинатор, качен на платформата, е Изи
Кредит – финансова институция с повече от 11 години опит в сферата на потребителското финансиране в
България. Те първи опитват предимствата на този иновативен бизнес модел и листват част от своя кредитен
портфейл за инвестиция от страна на потребителите.
В момента iuvo е в преговори и с други български и
чужди оригинатори с цел да предложи разнородност на
инструментите, които ще са налични на платформата.
Така потребителите ще имат по-голям избор в зависимост от своите предпочитания към отделните нива на
риск и доходност. Инвеститорът получава своята част
от доходността с плащането на всяка вноска по кре-

дита от страна на кредитополучателя към оригинатора, с който платформата работи. Услугите, които iuvo
предлага, не са инвестиционни по смисъла на Закона
за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или друг нормативен или поднормативен акт, който регулира дейността
на инвестиционните посредници. Услугите на iuvo не
гарантират стойността на закупените вземания или доходността им, предупреждават от платформата. Въпреки това всеки потребител може да реализира доходност
с контролиран риск. От iuvo съветват да се инвестира в
диверсифициран портфейл от близо 150 кредитни експозиции.

Èâàéëî Èâàíîâ, îïåðàòèâåí
äèðåêòîð íà iuvo group:

Áúëãàðèÿ
èçîñòàâà â
ðåãóëèðàíåòî
íà P2P
êðåäèòèðàíåòî
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-н Иванов, при критично падащите банкови
лихви P2P инвестицията обещава висока доходност. Как се постига тя?
- Нашата платформа е уеб базирана и играе
ролята на посредник между тези, които искат
да инвестират, за да генерират пасивен доход, и онези,
които искат да наберат финансиране. Осъществяването
на целия процес е изцяло онлайн, което позволява да
поддържаме изключително ниски оперативни разходи на
фона на банковите. Това се отразява директно и в доходността на нашите потребители.
- Как се преценява надеждността на кредитополучателя?
- Той кандидатства за заем при оригинатора, оригинаторът преценява рисковия профил на клиента и отпуска
кредита според собствените си правила за кредитиране и
действащото законодателство. След това заемът е обявен на платформата, където инвеститорите могат да го
прегледат и да изберат дали и каква сума да инвестират
в него. Кредитните оригинатори при нас са регистрирани
небанкови финансови институции с много добра репутация и доказани практики за оценка и контрол на риска.
Това се проверява при приемането им на платформата
и след това се контролира периодично от нашия рисков
отдел. За повечето от кредитите оригинаторите предлагат
и т.нар. buy back гаранция, или опция за обратно изкупуване от инвеститорите на 100%, в случай че кредитът се
окаже лош. Все пак потребителите не трябва да забравят, че диверсификацията е ключова при изграждането на
всеки портфейл, независимо от типа инвестиция.
- Кой ползва този вид заеми и може ли физическо
лице директно да потърси заем от iuvo?
- Платформата iuvo не предоставя заеми. Ние сме пазар за peer-to-peer инвестиции и потребителите купуват
части от кредити, отпуснати от оригинаторите. Услугите
на iuvo могат да ползват физически или юридически лица
от цяла Европа. За да отворят сметка при нас, физическите лица трябва да имат навършени 18 години, да имат
валидна банкова сметка в Европейския съюз или в трети
страни, които имат еквивалентни регулации против прането на пари и финансирането на тероризъм, като тези в ЕС.
Тяхната самоличност трябва да е потвърдена от екипа на
iuvo. Подобно е изискването и за юридическите лица.
- Как се събират просрочени задължения?
- Взаимоотношенията с кредитополучателя остават

при кредитодателя или оригинатора, чиито кредити присъстват на платформата. В случай че кредитополучателят спре да обслужва задължението си, инвеститорът
може да прибегне до опцията за обратно изкупуване от
оригинаторите на вложените от него в определен кредит
средства.
- P2P заобикалят регулациите, а съответно и банковите гаранции. Как ще убедите скептиците, че това не
е ново поколение „пирамиди“?
- Не бих казал, че заобикалят регулациите, а напротив,
там, където такива съществуват, компаниите реализират
дейността си в пълно съответствие спрямо тях. Все пак
говорим за инвестиции от цял свят, няма как да има компромис в това отношение. Сrowdfunding платформите се
разглеждат като технологична иновация с подчертан потенциал за подсилване на конкуренцията и източниците
за алтернативно финансиране на капиталовите пазари.
P2P lending индустрията в Европа е най-развита в Естония и Великобритания. В България регулации на такъв
тип бизнес не съществуват и най-вероятно, когато такива
бъдат въведени, то те ще бъдат заимствани от работещи
практики в други европейски държави.
- При какви условия инвеститорът може да си получи обратно парите?
- Ние предоставяме инвестиционна услуга и средствата, инвестирани през платформата, не са депозити, поради това не са гарантирани от закона. Инвеститорите
получават своята част доходност при плащане на всяка
една вноска по кредита от страна на кредитополучателя.
В случай, че кредитът се окаже лош, се прилага опцията
за обратно изкупуване от оригинаторите на средствата,
вложени от инвеститорите в този кредит.
- Какъв е вашият опит преди iuvo и защо се насочихте към Fintech бизнес?
- Започнах кариерата си в корпоративната среда – работих за едни от водещите световни компании в своите
индустрии, сред които Ernst & Young, Leinonen Group и
PricewaterhouseCoopers. Винаги съм се интересувал от
иновации в сферата на финансите и съм търсил възможности да бъда част от тях. Предприемачеството припознах с участието си в няколко стартъп проекти в сферата
на финтех и по-конкретно – краудфъндинг платформите,
преди да се появи ангажираността ми с iuvo. С iuvo стартирах проект от нулата и имам възможността да съм начело на Fintech революцията в България.

ÑÐÅÄÑÒÂÀÒÀ, ÈÍÂÅÑÒÈÐÀÍÈ ÏÐÅÇ ÏËÀÒÔÎÐÌÀÒÀ, ÍÅ ÑÀ
ÄÅÏÎÇÈÒÈ, ÏÎÐÀÄÈ ÒÎÂÀ ÍÅ ÑÀ ÃÀÐÀÍÒÈÐÀÍÈ ÎÒ ÇÀÊÎÍÀ
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ЦАРЯТ НА ПАЗАРА
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ой ли потребител не е бил в ситуацията лоялността му да не е оценена… Ухажвани са потенциалните нови клиенти и при нарастващата конкуренция
условията за тях в различни сфери често са много
по-добри от тези, които има верният клиент, дока-

зал своята платежоспособност в продължение на години.
Този факт става причина лоялни клиенти в подходящ момент да мигрират към друг доставчик на същата услуга. Понякога, просто за да накажат компанията, че не ги е карала
да се чувстват специални.

Бизнес правилото „Клиентът е цар“ неусетно се превърна в ново неписано правило, което гласи: „Новият клиент
е цар“. И както в любовта липсата на достатъчно внимание към партньора става повод за раздяла, така по същата
причина и потребителят си тръгва. В момента лихвите падат и ако банките не отчитат достатъчно добре този факт,
просто ще си разменят клиенти, какъвто обмен от години
наблюдаваме при мобилните оператори и доставчиците на
интернет и кабелна телевизия. Макар и понякога, като се
тегли чертата, равносметката да е: Движението е всичко,
целта – нищо!

ÍÅÄÎÎÖÅÍÅÍÀÒÀ ËÎßËÍÎÑÒ
ÏÐÎÂÎÊÈÐÀ ÌÈÃÐÀÖÈßÒÀ ÍÀ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈÒÅ ÊÚÌ ÄÐÓÃÈ
ÄÎÑÒÀÂ×ÈÖÈ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ

ДЕБАТИ

49

Нека обаче като потребители не забравяме, че цените
не вървят само надолу, а и нагоре. Факторът „Промяна“
действа постоянно на пазара.

Òèõîìèð Òîøåâ,
óïðàâèòåë íà
“ÊðåäèòÖåíòúð”:

Ïàäàùèòå ëèõâè
ïðåíàðåæäàò
èãðàòà

ДЕБАТИ

50

С

тарият клиент е спечелен клиент и малка част от
доставчиците на услуги имат стратегия как да следят и да повишават удовлетвореността му. Усилията на компаниите са насочени предимно към
привличането на нови клиенти и затова условията
за тях обикновено са по-добри. Специално при кредитите в
момента това се дължи на пазарния тренд към падане на
лихвите. Но има различни периоди на пазара и например
хората, които теглиха кредити през 2009-2010 г., не бяха подобре от старите клиенти, които по това време плащаха
лихви от 7-7,5%, а новите клиенти подписваха договори с
лихви от около 9%.
Когато условията за нови клиенти се подобряват, някои
от старите клиенти предпочитат да сменят доставчика на
услугата. Често това се прави и заради появата на друг
конкурент на пазара, който предлага същата услуга на подобра цена и при по-добро качество. Затова компаниите
трябва да работят така, че техните клиенти да се чувстват
доволни и да остават лоялни за дълго време. Ако бизнесът не обръща достатъчно внимание на съществуващата
клиентска база, рискът от отлив на потребители нараства,
особено в период, когато икономиката се раздвижва и всички стават малко по-агресивни в привличането на нови клиенти.
Сега повечето банки се стремят да задържат клиентите
си, тъй като конкуренцията в този сегмент е голяма. В последните две години пазарът на рефинансиране на кредити в България сериозно се раздвижва. По наши изчисления
около 15% от ипотечните кредити през тази година са били
с цел рефинансиране, а на по-развитите западни пазари
около 25% от новите кредити са за рефинансирането на
стари задължения. Често това е обусловено от факта, че се
появяват банки, които имат по-аграсивна стратегия за привличане на нови клиенти. Те предлагат по-добри условия
и това ги прави предпочитани. И през следващите години
ще продължим да наблюдаваме клиенти, които си тръгват

недоволни, но повечето ще са предпочели да рефинансират заема при друг играч на пазара, просто защото той ги е
спечелил с по-добро предложение.
Има хора, които, водени от желанието да намалят дълга,
се насочват към рефинансиране, без да са си направили
необходимите проучвания и калкулации, без да отчетат и
съпътстващите разходи, които ще имат. В момента разходите за рефинансиране на ипотечен кредит са между 1300
и 2000 лв. Съветът ми е, преди да се решите да минете по
дългия път на рефинансиране на дълга, първо да поискате от банката, която ви е отпуснала заема, да актуализира
условията по него. Почти всички банки имат такса за предоговаряне на условията, които варират от няколкостотин
лева до процент от остатъка от главницата. Но за да видите
какви условия ви предлагат, не сте длъжни да платите такса. Ако се съгласите с новите условия, едва тогава дължите
такса за предоговаряне.
Ако клиентът получи отказ или не е доволен от предложените условия, може да направи сравнение между условията, които другите банки му предлагат, да изчисли колко
ще му струват разходите по това рефинансиране и каква
ще е спестяемостта след направените разходи. И едва когато има ясна финансова обосновка за такова действие, то
да се предприема. Разговарях с клиент, който в последните
три години три пъти е рефинансирал кредита си и вече е на
загуба от това. Но често хората действат твърде емоционално, без внимателно да премислят всичко.
Намирам за висока лихвата по кредит, която сега е над
6%. И всеки, който смята, че лихвата му е голяма, може
да поиска актуализация съобразно условията за нови
клиенти. Най-лесният начин да се сравнят предложенията на другите банки за вашия конкретен случай е като се
свържете с кредитен консултант. Услугата, предоставена
от големите кредитни консултанти в България, е напълно
безплатна за клиентите.

ÏÐÈÑÒÚÏÂÀÉÒÅ ÊÚÌ ÐÅÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍÅ ÍÀ ÈÏÎÒÅ×ÍÈß
ÊÐÅÄÈÒ ÑËÅÄ ÂÍÈÌÀÒÅËÍÈ ÈÇ×ÈÑËÅÍÈß È ÅÄÂÀ ÑËÅÄ
ÊÀÒÎ ÑÒÅ ÏÎÈÑÊÀËÈ ÏÐÅÄÎÃÎÂÀÐßÍÅ ÍÀ ÓÑËÎÂÈßÒÀ

Áîãîìèë Íèêîëîâ,
ïðåäñåäàòåë íà àñîöèàöèÿ
“Àêòèâíè ïîòðåáèòåëè”:

Свободата на потребителя да избира движи конкуренцията и дърпа развитието напред. Балансът на интересите
на бизнеса и на потребителите на услуги е в равностойния
достъп до информация, но той по презумпция е неравностоен. Предлагащата страна винаги знае повече за пазара,
за услугите, за продуктите, които предлага. Потребителят
е по-зле осведомен, а и не е специалист по всичко. Ето
защо балансът трябва да се търси в по-равностойното компенсиране на този информационен дефицит. Според мен
бизнесът трябва да си дава сметка колко важен за него е
всеки клиент. Когато се прекалява с едностранните рестрикции спрямо потребителите, се стига дотам, законодателят
да въвежда нови и нови регулации, което не е най-доброто
решение. По-добре е пазарът да функционира нормално и
когато някой от конкурентите прекрачи границите на приличието, другите играчи да го връщат към правилата на играта, а не да го копират.
Нека обаче не забравяме, че днес е възможно да се
направи рефинансиране на кредита, тъй като само преди
години бяха въведени регулации, които отмениха наказателните лихви. Сега кредитополучателят има по-голяма
свобода да търси по-добри алтернативи. Този позитивен
вятър на промяната дойде по-скоро благодарение на членството ни в ЕС, което направи възможно тук да се пренесат
повече от добрите бизнес практики. Иначе активността на
потребителите в България не е довела до кой знае какви

Юристите и тежките клаузи, които закрепостяват потребителя, не движат икономиката. Двигател е пазарът и затова
трябва да има основни правила на играта, които всички в
даден бизнес да спазват. Те включват свободата на избора
на потребителя, а не я изключват. Ако свободата на избора
под една или друга форма е ограничена с клаузи или с друго,
това не води до нещо добро. Така или иначе балансът на
интересите между бизнеса и потребителите не може да е
константа, тъй като пазарът се развива, появяват се нови
играчи и нови технологии. Има постоянно движение и всички
на този пазар трябва да отчитат фактора „Промяна“. При падащи лихви, ако банката не предложи адекватно предоговаряне на условията, клиентът ще избяга при друга банка. Когато той има тази свобода, тя сама трябва да намери начин
да го задържи. В това е магията на свободния пазар.

ÑÂÎÁÎÄÀÒÀ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß ÄÀ
ÈÇÁÈÐÀ ÄÂÈÆÈ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈßÒÀ
È ÄÚÐÏÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀÏÐÅÄ
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промени, макар че и тя има своето значение.

ДЕБАТИ

С

ветовна тенденция е условията за новите клиенти обикновено да са по-добри от тези за старите
клиенти. Това се дължи на обстоятелството, че
юристите „взеха властта“ в големите корпорации
и добрата грижа за клиента отиде на по-заден
план. Щом компанията си е изработила железни общи условия и типови договори, важно е клиентът на входа да
бъде приласкан. После той е хванат в примката на условия, неустойки и други в т. нар. дребен шрифт. Това измести
състезанието и вместо компаниите да запазват лоялните
потребители с добри услуги, се привличат, а и „крадат“ клиенти от конкуренти. Клиентът обаче през определен срок и
при определени условия може да прескача от една „клетка“
в друга. В момента при мобилните оператори има голяма
надпревара, подобна е ситуацията и във финансовата сфера. Падащите лихви промениха пазара.

Ìàãèÿòà å â
äîáðàòà ãðèæà
çà êëèåíòà

ÊÎÉ ÙÅ
ÑÏÀÑÈ

DEUTSCHE
BANK
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ
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В

своята 146-годишна история най-голямата германска банка Deutsche Bank е олицетворявала
традиционните немски ценности – доверие и
сигурност, пише сп. Spiegel. През септември
обаче американските регулаторни органи й
предложиха да плати 14 млрд. долара, за да бъде приключено разследване за нарушения на банката при търговията с ипотечни облигации. Акциите на финансовата
институция се сринаха и достигнаха до нива с над 50%
по-ниски от тези през октомври 2015 г. Малко по-късно
стана ясно, че Европейският банков регулатор е завишил резултатите при стрес тестовете на банката. За нея
се заговори като за една от няколкото големи финансови
институции в Европа, които са с потенциал да потънат
като „Титаник“.
В момента Deutsche Bank преговаря с американското
правосъдно министерство в опит да намали сумата, която трябва да плати. Към края на юни тя има резерви за
покриване на съдебни дела в размер на „едва“ 6,2 млрд.
долара. От ръководството на банката вече обявиха, че
за да заздравят балансите си, ще освободят 20 000 от
общо 100-те хиляди служители в целия свят, че ще напуснат 10 от общо 70-те страни, в които действат, и ще
продават търговски поделения в държави като Полша и
САЩ.
Лансират се обаче и по-екзотични възможности за измъкване на банката от кризата, в която тя попадна. В момента катарски инвеститори, в лицето на управляващото
в Доха семейство и суверенния фонд на арабската държава, държат 10-процентен дял от Deutsche Bank. Според информация на сп. Spiegel катарски граждани, заедно с други инвеститори, искат да увеличат дела си до
25%, което ще им даде блокиращ глас при вземането на
управленските решения във финансовата институция.
Европейските регулаторни органи в лицето на ЕЦБ
нямат нищо против евентуална нова катарска инвестиция в банката. „Нямаме проблеми с подобен инвеститор“, заявява за германската медия и източник от финансовото министерство в Берлин. Финансовият министър
Волфганг Шойбле също изглежда, че поддържа евентуално разширяване на катарското капиталово участие в
Deutsche Bank. По този начин би бил избегнат вариантът,
в който кабинетът „Меркел“ спасява банката с парите на
данъкоплатците. Министърът на икономиката Зигмар

Ако се стигне до засилване на катарското присъствие в
банката, арабските инвеститори ще искат тя да се фокусира
върху инвестиционното банкиране. Надеждата на заинтересованите хора с капитал от Персийския залив е да налеят
пари в институцията, но и да възстановят нейния пазарен
дял.
От самата банка обаче многозначително мълчат. И е твърде възможно да са в ход и други сценарии за измъкването
от кризата. Посочва се например, че Deutsche Bank има
вложение в четвъртия по големина инвестиционен фонд в
Китай – Harvest – с активи 96 млрд. долара. Чрез Ройтерс
шанхайската консултантска компания Z Ben Advisors лансира
възможен ход за набиране на средства, така че да се плати
глобата пред американските институции – да бъде листнат
Harvest на борсата.
Засега от ръководството на банката избягват да правят
резки движения. Според публикация на Bloomberg е възможно бъдещата администрация на Доналд Тръмп да бъде поблагосклонна към големите инвестиционни банки, които са
били хванати да нарушават правилата. Тоест Deutsche Bank,
наред с други банки, които са застрашени от милиардни глоби, би могла да договори по-ниска сума, която да плати на
Министерството на правосъдието.
Американският сайт The Intercept е една от медиите, лансирали екзотичната хипотеза, че самият Тръмп би могъл да
окаже натиск на администрацията да даде по-добри условия
на Deutsche Bank. Обяснението според The Intercept е, че
банката е най-големият заемодател за бизнеса на бизнесмена. През последните няколко години Тръмп е взел заем от
търговската банка към германската финансова група в размер на над 360 млн. долара, за да може да изгради голф
игрище в Маями и хотели. С други думи, Тръмп се намира в
конфликт на интереси като бизнесмен, попаднал на най-високия американски държавен пост.
Излезлите в края на октомври данни за дейността на
банката са по-положителни от очакваното. Кредитната рей-

тингова агенция Fitch даде негативна перспектива за дълговия рейтинг на германската банка. Но агенцията в същото
време отчита и напредък за Deutsche Bank в прилагането
на програмата за преструктуриране. В добавка Джейкъб
Киркегор от икономическия институт „Питърсън“ смята, че
дори и положението на банката да се влоши допълнително,
тя няма да бъде оставена да се срине и ще бъде подкрепена от германското правителство или от ЕЦБ. Институцията просто е твърде голяма, за да се провали, а нейното
потъване би могло да се отрази тежко на финансите и на
европейско ниво.
„Продължителността на преговорите между Deutsche
Bank и американското правосъдно министерство показва, че
банката се опитва да намали наказанието си до ниво, което няма да навреди на нейната платежоспособност“, твърди пред CNBC Бронка Репковски – водещ глобален стратег
в консултантската компания Oxford Economics. Германската
медия Der Platow Brief допълни през октомври, че Deutsche
Bank се опитва да свали глобата си до 4-5 млрд. долара. Освен това ръководството смятало да намали бонусите и да
набере допълнителен капитал, без да бъдат посочени обаче
източниците за това финансиране.
Настрана от финансовата криза за банката работата на
нейните експерти продължава да задава тона на международните новини и отношения. Според Джордж Сарвелос –
главен стратег за валутните пазари на Deutsche Bank, „доказателства от тази година“ показват, че в световните дела
настъпва обратния на глобализацията процес. Едно от доказателствата е, че трансграничната търговия и финансови
потоци спадат. Друго е, че в политически план се засилват
антиглобалистките настроения. Например Великобритания –
привърженик на свободната търговия, реши да напусне найголямата зона за свободен обмен на стоки – ЕС, а в САЩ
изборите бяха спечелени от противник на търговските споразумения. Не на последно място, в световен план настъпват
промени в регулациите. Все по-често международните банки
биват глобявани и то с все по-големи суми.
Последният довод звучи многозначително, когато се
прави от банка, която преразглежда цялостната си стратегия в резултат на глоба, дошла от Щатите. Ако анализът
е точен, то световният лидер САЩ е и ще бъде един от
основните източници на деглобализация. Дали тогава спасителите на свободния обмен на стоки и капитали няма да
дойдат от Близкия изток?

ФИНАНСИ

Габриел, който е социалдемократ, като че ли няма особено
съчувствие към съдбата на пострадалата тежко институция.
„Не знам дали да се радвам, или да се гневя, че банка, която е превърнала спекулацията в свой бизнес модел, сега е
жертва на спекулантите“, заяви той при посещение в Иран
след срива на акциите на Deutsche Bank на борсата.
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УПРАВЛЕНИЕ

КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА
ÙÅ ÄÎÍÅÑÅ ÌÍÎÃÎ
ÍÎÂÈ ÐÀÁÎÒÍÈ ÌÅÑÒÀ
àâòîð: Èëèÿ Ëàçàðîâ

Г

-н Кремлис, достатъчно ефективно ли е разделното събиране на отпадъци в ЕС? Доколко
е развита тази култура сред гражданите на различните държави от блока?
- Разделното събиране на отпадъци се превърна в правно задължение през 2015 г. Четирите потока от
пластмаса, стъкло, автомобилни гуми и метали трябва да
бъдат събирани отделно едни от други. В плана за действие на кръговата икономика това се превърна в още построго задължение, което предвижда разделно събиране
на всички рециклируеми материали. Замисълът е да се постигне събираемост от 65% на тези материали до 2030 г., а
целта за отпадъците от опаковки е 75%.

В момента в рамките на правилата от 2015 г. заложената
цел е 50% до 2020 г., както и подготовка за повторна употреба и рециклиране чрез разделно събиране.
Постигнатите резултати не са еднакви – множество държави са постигнали по-малко от 20% събираемост досега.
Те имат на разположение малко над 3 години до 2020 г., а
след това имат право и на допълнителен 5-годишен преходен период, за да постигнат заложените цели. Някои държави вече достигат 60%, в определени части на Германия
например се постигат и по-високи нива на събираемост.
Всичко зависи от самите държави – в скандинавските

Òß ÙÅ ÏÐÎÌÅÍÈ ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ ÌÎÄÅËÀ
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ

Има различни начини – изграждане на специални пунктове за предаване на тези материали, облекчения в данъците или в цените на определени продукти, ако са предадени определено количество материали, контейнери в
различни цветове или такива, където трябва да платиш, за
да изхвърлиш отпадъка си. Това ще стимулира гражданите
да генерират по-малко отпадъци, а те ще плащат по-ниски
общински данъци и такси, ако използват въпросните системи. Всичко зависи от това как държавите членки ще развият тези инициативи и начина на осигуряване на разделното
събиране на отпадъци.
- Нека поговорим за кръговата икономика. Какви са
заложените цели?
- Кръговата икономика има за цел постепенно да промени модела на нашето производство и потребление. Трябва
да генерираме по-малко отпадъци, да създаваме продукти,
които имат по-дълъг живот – такива, които могат да бъдат
поправени, да се рециклират по-лесно, да съдържат помалко химикали и опасни вещества.
Това е напълно нова философия, нов модел. Идеята е
да третираме отпадъците като материали и да се опитваме да произвеждаме от тях продукти за повторна употреба.
Продуктите трябва да се проектират по различен начин – да
не ги превръщаме в отпадъци, а да ги използваме отново в
жизнения им цикъл като вторични суровини, полезни компоненти/вещества или рециклируеми материали, които могат
да се използват при производството на други продукти.
- Какви законодателни промени е нужно да въведат
държавите членки, за да се приложи успешно кръговата икономика?
- Четирите директиви за управление на отпадъците и за
кръговата икономика в момента се обсъждат в Съвета и в
Европейския парламент. Те вероятно ще бъдат приети през
първите 6 месеца на 2017 година, по време на малтийското

- С какво ще допринесе кръговата икономика за развитието на бизнеса?
- Според проучвания на Европейската комисия, кръговата икономика ще доведе до огромни икономии по отношение на използваните ресурси, ще намали въглеродните
емисии, ще създаде нови работни места. В сравнение със
сегашната ситуация, тя ще доведе до множество икономии
от гледна точка на въздействието и отпечатъка на бизнеса
върху икономиката и околната среда.
Кръговата икономика ще има благотворен ефект и в
световен мащаб – чрез нея ЕС ще стане по-малко зависим
от материалите, които по принцип внася, и които впоследствие се превръщат в отпадъци.
Благодарение на нея ще сме в състояние да ги използваме като суровини, вторични продукти в процеса на повторна употреба, да ги рециклираме или да ги превръщаме
в енергия и така да ги оползотворяваме.
- Какви са модерните начини за устойчиво управление на отпадъците, които трябва да приложи България?
- Разделното събиране може още да бъде подобрено,
с контейнери или торби в различни цветове, където да се
събират подходящите за рециклиране отпадъци. Би било
добре да бъдат създадени пунктове за изкупуване на рециклируемите отпадъци или системи, които да ги събират
директно от домакинствата.
Много е важно да бъде привлечен и частният сектор в
подобен вид дейности. Събирането на рециклируемите
отпадъци, продажбата и рециклирането им може да бъде
много печеливша дейност.
Необходимо е в държавата да се създаде капацитет за
рециклиране – събраните отпадъци да се рециклират ефективно. Въпросът не е само да се събират разделно и да се
складират, защото складирането има своята цена. Трябва
да се открият онези компании, които могат ефективно да
рециклират и да произвеждат други продукти от рециклираните отпадъци и да ги изнасят, така че да печелят. Това е
цялата идея – да се използват и продават рециклируемите
материали и всичко, което може да се извлече от тях.
*Джордж Кремлис изразява личните си виждания, а не
тези на Европейската комисия по зададените въпроси.
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- Как се стимулира рециклирането и използването на
рециклирани материали на ниво ЕС?
- Един от елементите за това е задължението, с което
всички трябва да се съобразяват и трябва да бъде постигнато на ниво държава членка. Това е цел на самите страни, които трябва да създадат системи за насърчаване на
разделното събиране и евентуално да осигурят стимули за
гражданите да връщат рециклируемите материали.

председателство на Съвета, или малко по-късно догодина,
и трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство на държавите членки, като периодът за това
вероятно ще бъде 2 години или повече. След като изтече
този срок, директивите ще влязат в сила и новите цели ще
започнат да се прилагат.

УПРАВЛЕНИЕ

страни са постигнати много високи проценти, но там има
развита култура на разделно събиране. Много е важна ролята на гражданите – те допринасят за разделното събиране, осигурявайки системи за него, на които може да се
разчита. Те получават уверението, че събраните разделно
отпадъци ще бъдат ефективно рециклирани или употребени.

ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ
ÎÒÊÐÈ ÍÎÂÀ
ÂÈÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀ
ÈÍÑÒÀËÀÖÈß ÇÀ
ÑÎÐÒÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÑÒÚÊËÎ ÏÎ ÖÂÅÒÎÂÅ
ÍÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ
2.5 ÌËÍ. ËÅÂÀ
Новата инсталация може да
обработи до 100 т стъклени
опаковки на ден

„ЕКОПАК“ ИНВЕСТИРА
Â ÇÅËÅÍÀÒÀ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

ват кога отпадъците от стъклени
опаковки престават да бъдат отпадък и се определят като суровина.
омпанията за оползотворяване
Организациите за оползотворяна отпадъци „Екопак България“
ване на отпадъци от опаковки са
инвестира 2.5 млн. лева във випредали 230 хил. тона пластмаса,
сокотехнологична инсталация за
стъкло, хартия и метал през 2015
сортиране и преработка на цветг. За последните 3 г. клиентите на
но стъкло. Близо до софийското село
„Екопак България“ отчитат ръст на
Равно поле заработи единствената по
опаковките от стъкло общо с 30%,
рода си у нас модернизирана сепарирав сравнение с 15% ръст на всички
ща площадка, която има капацитета да
видове опаковки, пуснати на пазаобработва 100 тона стъклени опаковки
ра. Малките усилия за рециклирана ден.
не водят до много големи ползи за
околната среда. Със своите усиСтъклото е единственият материал,
лия за преработка на суровината
който може да се рециклира на 100%,
те са допринесли за екологични
безброй пъти. Само за една година
ползи, спасявайки от изсичане
„Екопак“ оползотворява 91 хил. тона
милиони дървета и милиони лиотпадъци, от които над 21 хил. тона са
три вода. Рециклирането на една
стъкло. С новата технологична линия
стъклена бутилка спестява елекще се даде възможност за разделянето
троенергия за работата на една
му в три цвята – бяло, зелено и кафя100-ватова крушка, която да свети
во. Инвестицията повишава капацитета
в продължение на 4 часа, телевина инсталацията два пъти и намалява
зор, който да работи час и половисъдържанието на замърсители в готона, или компютър - поне 20 мин. И
вия материал, гарантирайки по-високо
Изпълнителният директор на „Екопак” Тодор
не на последно място всичко това
качество. Част от преработеното стък- Бургуджиев, министърът на околната среда и
е част от „кръгова икономика“, кояло ще се използва в производството водите Ивелина Василева (вляво) и столичният
на чисто нови бутилки, а друга ще се кмет Йорданка Фандъкова прерязаха лентата на то предвижда нарастване на целите по рециклиране на стъкло на
насочва към строителната индустрия. новото съоръжение
75% до 2025 г.
Инсталацията има капацитет да сортира половината от пуснатите на българския пазар стъклени
Ñúáèðàé ðàçäåëíî
опаковки. „Това е добра новина за рециклиращите заводи в
„Екопак“ е с 42.12% пазарен дял сред организациите за
България, както и за производителите на продукти в стъклеразделно събиране в България. През миналата година 1195
ни опаковки – те ще получат по-чиста суровина и съответно
компании членки на организацията са декларирали 149 685
по-качествени опаковки“, обясни Тодор Бургуджиев, изпълнитона отпадъци, пуснати на българския пазар. От тях „Екопак“
телен директор на „Екопак България“.
е събрала, сепарирала и предала за рециклиране 21 672,58
тона стъкло. Всичко това може да се случи само с активното
Ìàëêè óñèëèÿ çà ãîëåìè ïîëçè
участие на хората, които изхвърлят разделно своите опаковСистемата за рециклиране в България продължава да
ки в цветните контейнери. То помага да запазим природата
работи напред. Нуждата от подобна инвестиция е породена
си чиста и да я запазим за бъдещите поколения.
и от повишаване на качествените критерии, които установя-

РЕЦИКЛИРАНЕ
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àâòîð: Àëåêñàíäðà Ñîòèðîâà

К

ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1 ДЗЗД
КОНСОРЦИУМ „ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1“ ДЗЗД Е ДРУЖЕСТВО, ЧИЯТО ОСНОВНА ЦЕЛ Е ДА ПРЕНЕСЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ НАЧИН НА РАБОТА И ОПИТ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО НА ОБЩИНИ, ЧАСТНИ
ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ. СТРЕМЕЖЪТ НА КОМПАНИЯТА Е ТОВА ДА СТАВА С ИНВЕСТИЦИИ, КОИТО СЕ ИЗРАЗЯВАТ В НОВА ТЕХНИКА, ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИЦИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА, ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ.
В МОМЕНТА ФИРМАТА УСПЕШНО РАЗВИВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В РАЙОНИТЕ КРЕМИКОВЦИ, ИСКЪР, ПАНЧАРЕВО,
ВРЪБНИЦА, НОВИ ИСКЪР И БАНКЯ.

С цел да се избегне смесването на пепел и сгурия с битовите отпадъци и предотвратяване на тяхното подпалване, което води освен до повреди на самите контейнери
за отпадъци, така и до замърсяване на въздуха, дружеството умолява гражданите да изхвърлят пепелта и сгурията в определените контейнери, разделно от битовите отпадъци.

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

ЗАДАВАМЕ ТЕНДЕНЦИИТЕ

ÍÀ ÄÈÃÈÒÀËÈÇÈÐÀÍÎÒÎ ÁÚÄÅÙÅ

- По какъв начин дигитализацията променя бизнеса?
- Истината е, че светът никога не е бил толкова силно
свързан като днес. Независимо дали става дума за газови
турбини, влакове, производствени съоръжения, сгради или
технологии за медицински образни изследвания, нашият
реален свят се обогатява с едно ново дигитално измерение. Чрез срастването на двата свята – дигитален и реален
- се създават неподозирани досега възможности – технологични и делови.
Цифровата трансформация носи безспорни предимства
за клиента, сред които по-интелигентни продукти и решения, по-висока ефективност и гъвкавост, както и намаляване на времето за пускане на пазара. В същото време тя
действа като ускорител на бизнес процесите и отваря изцяло нови възможности. Резултатът са огромни конкурентни
предимства за онези, които успеят да се възползват от тези
шансове. В това виждаме ние нашата мисия – да разкрием
потенциала на цифровизацията, създавайки значителна
добавена стойност за нашите клиенти.
- Как всички тези промени и тенденции ще се отразят
на Siemens България?
- Като част от Siemens AG, Siemens България, разбира

Същевременно компанията продължава да инвестира в
иновации и развойна дейност, които да й позволят не само
да следва, но и да задава тенденциите на дигиталното бъдеще. Това е съпроводено с процес на целенасочена „децентрализация“ на тези дейности, така че регионите и държавите да имат своя принос за глобалния успех.
Пример в това отношение е Центърът за иновации в
сградните технологии, който е част от Siemens България
и вече 18 години работи по проекти на Siemens в цял свят.
Центърът е най-бързо развиващото се звено в компанията.
В момента в него работят близо 90 специалисти, като екипът продължава да се разраства с нови попълнения.
Зад гърба си експертите от Центъра имат над 3700 проекта на компанията в над 20 страни по света. Портфолиото му
покрива пълния цикъл на сградната автоматизация, включително програмиране на ниво контролери, графично изобразяване и контрол чрез мениджмънт станция, управление на
климатизацията, съвременни системи за стайно регулиране,
пожароизвестяване и контрол на достъп и други.
Центърът е партньор в разработването на решения и
програмирането на всички типове контролери, необходими
за сградна автоматизация, в един от най-големите здравни
комплекси в Европа - университетска болница „Нова Каролинска“ в Стокхолм. Изграждането на здравното заведение,
което ще разполага със 7000 стаи, се очаква да приключи
до 2017 г.
Друг иновативен проект в сферата на сградната автоматизация, този път в Германия, също се осъществява с
помощта на специалистите от Центъра. Българските инженери програмират контролерите за сградна автоматизация,
осигуряващи комфорта в помещенията на новия пътнически терминал на летището в Мюнхен – първото летище с
петзвезден рейтинг в Европа.
Най-усъвършенстваният продукт на Siemens в сферата
на сградната автоматизация – платформата Desigo CC, отново носи „българска ДНК“ благодарение на работата на
експертите от Центъра, които имат сериозно авторско участие в разработването й.

ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ ÑÅ ÏÎÇÈÖÈÎÍÈÐÀ ÍÀ
ÐÀÇÂÎÉÍÀÒÀ ÊÀÐÒÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈÅ ÍÀ ÖÅÍÒÚÐÀ
ÇÀ ÈÍÎÂÀÖÈÈ Â ÑÃÐÀÄÍÈÒÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
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Всичко това е част от т.нар. Визия 2020, която цели да
подготви Siemens AG за предизвикателствата на бъдещето,
да ускори собствената й дигитална трансформация, както
и тази на нашите клиенти и партньори. Отличните резултати за финансовата 2016 г. са убедително потвърждение, че
сме на прав път.

се, не може да остане встрани от тези процеси. Увеличаването на дигиталния потенциал и възможности на глобалната компания може да бъде само в плюс на местните
представителства, които по този начин получават достъп
до най-новите технологии, услуги и решения в тази сфера.

ТРЕНД

Г

-жо Манолова, през последната година и половина станахме свидетели на динамични процеси в Siemens AG. В средата на 2014 г. компанията
отдели здравния си бизнес Siemens Healthcare
(сега Siemens Healthineers). Последваха няколко големи придобивания, сливания и партньорства,
включително сливане на бизнесите с вятърна енергия
с Gamesa, съвместно предприятие с Valeo в сферата на
двигателите за електромобили, придобиването на CDadapco и най-новата сделка за купуването на американската група за индустриален софтуер Mentor Graphics.
Накъде върви компанията?
- Наистина, последната година бе изключително интересна за Siemens AG. Компанията продължава да се
позиционира успешно в сферата на дигитализацията и автоматизацията, разширявайки портфолиото си с нови придобивки, продукти и решения.

Èíæ. Èðåíà Öàêîâà:

ÂÑÅ ÏÎÂÅ×Å
ÆÅÍÈ ÈÇÁÈÐÀÒ

МИННАТА
ИНДУСТРИЯ
àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

М

ВИЗИОНЕРИ
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инната индустрия е предизвикателство и може
да даде много, ако имате усет за тенденциите и
работите за повишаването на устойчивостта на
бизнеса. Модерните добивни компании са привлекателна възможност за добра кариера на все
повече жени. В сектора работят множество вдъхновяващи
дами и наша грижа е да помогнем на следващото поколение да види възможностите за реализация в тази индустрия.

Ñóðîâèííàòà áàçà

È

Èíæ. Èðåíà Öàêîâà å îïåðàòèâåí äèðåêòîð íà “Äúíäè Ïðåøúñ Ìåòàëñ Êðóìîâãðàä”. Òÿ å
ïðèçíàòà çà åäíà îò ñòîòå
âäúõíîâÿâàùè æåíè â ìèííàòà èíäóñòðèÿ çà 2015 ã. Èíèöèàòèâàòà íà áðèòàíñêàòà
îðãàíèçàöèÿ “Æåíèòå â ìèííîòî äåëî" (Women in Mining)
â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ ìåæäóíàðîäíàòà êîíñóëòàíòñêà êîìïàíèÿ PriceWaterhouseCoopers
îòëè÷àâà äàìèòå, êîèòî ñà
ïîñòèãíàëè çíà÷èìè ðåçóëòàòè â îáëàñòòà ñè èëè ñà äîïðèíåñëè çà ïðîìÿíà â íàãëàñèòå êúì ìèííîòî äåëî.

Старият континент прави най-големия внос на суровини
на глава от населението в сравнение с другите региони в
света. Затова европейската политика по устойчиво осигуряване на суровини трябва да е основана на ефективното
и пълноценно използване на потенциала на наличните природни ресурси на територията на страните членки на ЕС.
Има обаче много рестрикции, в това число и към минния
сектор. Икономическият повик на новото време налага да
се откажем от старото мислене и се очаква рестарт в добивната индустрия на континента. Рудодобивът е област,
в която приоритетно работят мъже. И макар минното дело
днес да е коренно различно отпреди и условията в сектора
да са значително подобрени, нагласите към професиите в
бранша все още не са претърпели своята коренна промяна. Днес, когато минната индустрия преживява период на
сериозни предизвикателства, е особено важно да се говори
и за успелите жени.

Òåðèòîðèÿ

Жените в минната индустрия са повече вдъхновяващи
отколкото влиятелни. Тези, които са на ръководен пост,
трябва да се сработват с всички. Минната индустрия е
много широка като дейности и в нея има жени, които
са развили изключителен професионализъм. Трябва да
признаем, че част от тях са на висока позиция. В нашата
компания например жените имат превес в директорския
екип. Оценява се това, че обикновено не сме толкова
бързи в решенията си, а добре обмисляме всяко действие. Жени работят в химическата лаборатория; има жени
технолози, както и инженери, геолози. В България вече
няма предубеденост, че минният сектор е запазена територия само за мъже, особено пък за високите постове.
Като цяло в този бранш немалко дами са на ръководна

ÕÎÐÀÒÀ ÑÚÑ
ÇÍÀÍÈß,
ÓÌÅÍÈß È
ÂÑÅÎÒÄÀÉÍÎÑÒ
ÑÀ ÄÂÈÃÀÒÅËßÒ
ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ
È Â ÒÎÇÈ ÑÅÊÒÎÐ

Ïðîôåñèîíàëèçúì

С годините и напредъка на технологиите миньорската
професия вече не е така тежка в компаниите, които развиват модерен минен бизнес. Работата под земята е свързана с много новости, улеснения, високи технологии. Нашите
рудници са с Wi-Fi, което позволява процесът под земята да
е под постоянно наблюдение. Все още според нашето законодателство е забранено жените да работят под земята.
Това се дължи най-вече на остарелите наредби, с които се
работи, и недостатъчната степен на модернизация. Когато
всички мини станат като рудник „Челопеч“, най-вероятно
тази забрана ще отпадне. Структурата на „Дънди Прешъс
Металс“ дава перспективи за развитие, независимо дали
си мъж или жена. Ценят се всички, които имат нужните познания. Затова в глобалния екип на компанията има много
жени, в това число три представителки от България.

Ðàçâèòèå

Аз съм инженер-химик по околна среда. Започнах кариерата си в сектора и работата ми хареса. През годините тя

ми даде много нови възможности, обогати опита и разшири
хоризонта ми. Попаднах в „Дънди“, след като девет години бях работила в металургичния комбинат „Кремиковци“.
Търсеха еколог и кандидатствах. Предложиха ми добри
условия и приех всеки ден да пътувам до Челопеч. Създадохме хубав екип, в който привлякохме и други жени, много
млади хора. Всички са изключително отговорни, тъй като от
всяко действие или бездействие зависи животът на много
други хора. Заплащането показва уважението към човека и
когато трудът е добре възнаграден, личната ангажираност
е висока. Промяната е голяма – сега повечето работещи
в рудника са оператори с таблети. Затова и доста млади
хора се завръщат към минните специалности. Интересно
е, че при нас в трудовите книжки само на двама пише „миньор“.
Отговорният минен бизнес осигурява развитието на
редица спомагателни дейности, с което допринася за цялостния растеж на регионите, в които работи. Минните компании планират и какво ще се случи един ден, след като
приключи животът на даден рудник, т.е. имаме грижата какво остава след нас. Мислим за природата, за заетостта на
хората, така че населеното място да не се обезлюди.

ПОД ЛУПА

Êîé áàâè ïðîåêòèòå
Факторът „време“ е важен във
всеки бизнес. В нашата индустрия,
за да започне работа една мина
може да минат 10-15 години. В това
време нишите в пазара се заемат от
други, променя се и самата пазарна
ситуация. Подобно забавяне се отразява върху конкурентоспособността
на фирмите. На пазара няма вакуум. Ако ние не сме в точното време
с точния продукт, друг се появява. И
колкото повече времето лети в чакане да получим разрешително, за да
реализираме свой проект, оставаме
без работници. Никой не стои токутака, а търси своята реализация. Ако

не я намери в родното си място или в
региона, отива другаде. Затова става
късно да се реализира проект, когато
хората вече ги няма.
На малките общини беше дадена
възможност да оценяват и да одобряват проектите, които ще се осъществяват на тяхна територия. Оказва се обаче, че това е непосилно за
повечето от тях, тъй като обикновено
нямат необходимия капацитет. За
нас и това не бе непреодолим проблем за проекта ни за открит рудник
в местността Ада тепе край Крумовград. Договорът ни бе подписан през

2012 г., и все пак се получи забавяне.
Законите са такива, че в продължение на четири години не можахме
да купим земята и да сменим предназначението й и да започнем да
строим. Вече имаме и последното
необходимо разрешение за строеж
от органите на местната власт и в
началото на ноември започнахме с
подготвителните строителни работи.
Самото строителство е предвидено
да се осъществи за 24 месеца. Започнахме разработването на проекта
в една пазарна ситуация, сега тя е коренно различна. Дано когато имаме
продукт, пазарът да е в подем.

ВИЗИОНЕРИ

позиция, защото натежават професионалните умения, а
не предразсъдъците.
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Ирена Цакова заедно
с ръководството на
дружествата на "Дънди
Прешъс Металс" в България

Äèìèòúð Âëàõîâ:
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БЪРЗИНАТА Е СИЛА

Ä

Äèìèòúð Âëàõîâ å óïðàâèòåë íà Philips Áúëãàðèÿ îò ôåâðóàðè 2016 ã. Òîé ñúâìåñòÿâà ïîñòà ñ ïîçèöèÿòà ëèäåð Þæíè Áàëêàíè çà ñåêòîð Ëè÷íî çäðàâå,
êîÿòî çàåìà îò àïðèë 2015 ã. Ïðåäè òîâà êàòî ó÷àñòíèê â ãëîáàëíàòà ïðîãðàìà íà Philips çà ðàçâèòèå íà òúðãîâñêè ëèäåðè å îòãîâàðÿë çà ñòðàòåãè÷åñêèòå ïðîåêòè íà êîìïàíèÿòà â Þãîèçòî÷íà Åâðîïà. Çàåìàë å ðúêîâîäíè
ïîçèöèè â ïðåäñòàâèòåëñòâîòî íà General Motors çà Áúëãàðèÿ è â Office 1
Superstore. Èìà ìàãèñòúðñêà ñòåïåí ïî áèçíåñ àäìèíèñòðàöèÿ îò IE Business
School â Ìàäðèä è å çàâúðøèë ïðîãðàìà ïî ñòðàòåãè÷åñêè ìåíèäæìúíò è
ëèäåðñòâî â Óíèâåðñèòåòà “Õàðâàðä”.

ÂÈÑÎÊÈÒÅ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈß ÈÄÂÀÒ Â ÐÅÇÓËÒÀÒ
ÍÀ ÏÐÀÂÈËÍÀÒÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈß, ÈÇÏÚËÍßÂÀÍÀ ÎÒ
ÏÐÀÂÈËÍÈÒÅ ÕÎÐÀ Ñ ÏÐÀÂÈËÍÀÒÀ ÌÎÒÈÂÀÖÈß

среда.

Най-важните фактори за моя успех
са… силен екип, постоянство, афинитет
към риска, късмет и добре научени уроци
от минали неуспехи.
Високите постижения идват в резултат на… правилната стратегия, изпълнявана от правилните хора с правилната мотивация.
В работата си… не се придържам
към конкретни правила. По-скоро разчитам на прозрачност и своевременност в
комуникацията.
Моята дългосрочна цел е… да изградя стабилен модел на развитие за
бизнеса ни в България, Македония, Албания и Косово.
Фокусиран съм върху… развитието
на новите ни продуктови категории и в
изграждането на стабилни партньорства
с клиентите ни в региона.
Инвестирам в… развитието на хора,
изграждането на силен екип и в маркетирането на последните иновации на
Philips.
Рискувам, когато… съм уверен, че
конкретната възможност няма да се отвори по този начин в бъдеще, и когато
рискът да не направя нищо е по-голям,
отколкото този, ако реша да рискувам.
Най-голямото предизвикателство
пред Philips България е… да консолидираме успешно нашите две сфери на
бизнес - личното здраве и здравеопазването.
Неизползваните възможности… на
пазара и това как да се възползваме от
тях, са всъщност моите текущи приори-

тетни проекти.
Бизнесът ще става… все по-дигитализиран, което ще води до необходимост
от нови умения и компетенции у служителите, променени вътрешнофирмени
процеси и организация, както и до коренно различен начин на комуникация
и изграждане на връзките с клиентите и
партньорите.
Глобализацията… предоставя неограничени възможности за ръст и развитие, но, както се вижда напоследък, води
със себе си и много по-високо ниво на
риск и несигурност.
Истинските неща в живота са…
обикновено тези, които те карат да се усмихваш, докато мислиш за тях.
Ценностите се променят, но за мен
най-голяма стойност имат… честните и
открити отношения между хората, както
и уважението към различното - било то
мнение, позиция, култура и т. н.
Най-необичайната случка, която
имах… случайна среща преди години в
асансьора на хотел с член на любимата
ми музикална група Depeche Mode. Опитах се да го заговоря, но нищо не излезе
от устата ми.
Моята сила е в… бързината, с която
навлизам в нови територии и изграждам
контакти.
Възхищавам се на... хора, които, поставени пред труден избор, не изменят
на принципите си.
Вярвам в... силата на позитивната
енергия и позитивното мислене.
Препоръчвам… поне една хубава
книга месечно, ако може и седмично, ще е
още по-добре. Дори в съвременната ера
на социални мрежи, активно споделяне
и консумиране на дигитално съдържание
не познавам нещо, което да замени опита
и преживяването от хубавото четиво.

ÔÈÐÌÅÍ ÏÐÎÔÈË:
Philips å âîäåùà òåõíîëîãè÷íà êîìïàíèÿ
â îáëàñòòà íà ãðèæè
çà çäðàâåòî è áëàãîñúñòîÿíèåòî, êîÿòî ñå
ôîêóñèðà âúðõó ïîäîáðÿâàíå çäðàâåòî íà
õîðàòà ÷ðåç èíîâàöèè
âúâ âñè÷êè ñôåðè íà
çäðàâåîïàçâàíåòî - îò
çäðàâîñëîâíèÿ íà÷èí
íà æèâîò è ïðåâåíöèÿòà, êúì äèàãíîñòèêàòà,
òåðàïèÿòà è ëåêóâàíåòî â äîìàøíè óñëîâèÿ.
Êîìïàíèÿòà å ëèäåð
â îáðàçíàòà äèàãíîñòèêà, íåèíâàçèâíàòà
òåðàïèÿ, ïàöèåíòñêèÿ
ìîíèòîðèíã è èíôîðìàöèîííèòå
ñèñòåìè çà çäðàâåîïàçâàíå, êàêòî è â ëè÷íîòî
çäðàâå è òåðàïèÿòà
â äîìàøíè óñëîâèÿ.
Ãëàâíèÿò îôèñ ñå íàìèðà â Õîëàíäèÿ, à
ïðîäàæáèòå, ðåàëèçèðàíè îò Philips ïðåç
2015 ã., ñà â ðàçìåð
íà 24,2 ìëðä. åâðî.
Philips å ðàáîòîäàòåë
íà îêîëî 104 000 ñëóæèòåëè â ïîâå÷å îò 100
ñòðàíè ïî öåëèÿ ñâÿò.

ЛИДЕРИТЕ

Н

овата генерация бизнес
лидери се отличава с…
това, че навигира успешно
в съвременната несигурна и
непрекъснато променяща се
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О

ткакто поех поста финансов директор на
компаниите от групата на ЧЕЗ в България през
август на 2015 г., ежедневно се изправяме пред
всички онези предизвикателства, свързани с
нашия бизнес и стремежа ни да обслужваме
клиентите си по най-добрия начин, в съответствие с европейските стандарти и в рамките на регулаторно одобрения
ни ресурс. През тази година пред ЧЕЗ Разпределение има
още едно ново предизвикателство – да изпълни амбициозната инвестиционна програма, която е по-голяма в сравнение с предходни години, и да продължи усилено процеса
на изкупуване на изградени от трети страни съоръжения.
Разбира се, компаниите от групата в България трябва да
работят в съответствие с изискванията на либерализацията на енергийния пазар и да настроят своите процеси и
дейности съобразно регулаторните изисквания и нормите
на т. нар. ънбъндлинг (англ. разчупване - отделяне на различните дейности във вертикално интегрирания сектор на
енергетиката с цел повишаване на ефективността).
Регулаторната среда се подобрява, което е благоприятно за нашите компании при преговори с банки и институции. В същото време все още се развиват правната,
данъчната и регулативната рамка и ние правим всичко необходимо, за да сме в крак с тези промени. Това понякога е
доста трудно и изисква много време.
Първата представа, която изниква в съзнанието на
всеки нефинансист при споменаването на „финансов директор“, е, че това е човек, който по подразбиране казва
„не“ на всички предложения и планове, свързани с изразходване на финансов ресурс. Всъщност обаче финансовият директор на група компании в областта на енергетиката има ролята на балансьор – той трябва да осигури
здравословното равновесие между интересите и изискванията на клиентите, служителите, акционерите, обществените очаквания и всичко това под надзора на регулатора.
В действителност задачата на финансовия директор е да
осигури възможността от финансова гледна точка всеки да
постигне печеливша позиция.
Хората са основата за постигане на оптималните резултати и като мениджър аз се стремя постоянно да оси-

гурявам възможности за тяхното развитие. В моя екип
работят професионалисти с доказани знания и умения,
но те трябва постоянно да се усъвършенстват не само в
областта на пряката си служебна ангажираност, но и да
увеличават своите познания за цялостната дейност на компаниите от групата. Това е двупосочен процес - те трябва и
да предават своите знания на колегите си от други звена.
Постижение не само от моя екип, а и на цялата компания,
е успешното провеждане на преговорите и сключването на
споразумението за кредит с ЕБВР.
За мен добрият финансов мениджър, колкото и изненадващо да е, не е този, който постоянно се взира в детайлите. Преди всичко той е добър комуникатор, с визия
за голямата картина на бизнеса. Пред него стои задачата
да постигне баланс на интересите на всички страни, разбира се, със средствата на финансовата наука и нейните
инструменти.
Неписаните правила, които като главен финансов
директор спазвам: Преди да е финансист и мениджър,
финансовият директор е човек и за него важат всички общовалидни ценности, които съвременното общество уважава. Наред с професионализма и експертизата ценя
особено силно честната игра, етичното поведение, почтеността и отговорността във взаимоотношенията. Умението
на финансовия директор да споделя информация, да дава
и да получава обратна връзка са жизненоважни за здравословния климат в компанията и това е основно качество,
което се стремя да развивам.
Рисковете във всяка професия са свързани и с отговорностите, които я съпътстват. При финансовите директори
те са свързани с всекидневната ни работа и стремежа ни
към повишаване на финансовите потоци и увеличаване на
стойността на компанията, за да се изпълняват максимално очакванията на акционерите и, разбира се, да се избегнат големи загуби. Винаги трябва да има цялостен поглед
върху профила на риска и неговото развитие.
Управлението на риска е предизвикателство, изискващо наличието на цялостна визия, като се имат предвид не
само стандартизираните процеси в компанията и индус-

ÔÈÍÀÍÑÎÂÈßÒ ÌÅÍÈÄÆÚÐ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ
Å ÄÎÁÚÐ ÊÎÌÓÍÈÊÀÒÎÐ Ñ ÂÈÇÈß ÇÀ
ÃÎËßÌÀÒÀ ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÀ ÁÈÇÍÅÑÀ

Като част от голяма група, която постоянно се развива, в България също се стремим да прилагаме най-модерните технологии и технологични решения, фокусирайки
нашия опит в две главни направления – в максималното
удовлетворение на клиентите ни и в опитите за улесняване работата на нашите служители. Като пример ще посоча
разширението на цялата ни офисна мрежа за обслужване
на клиента и модерното й оборудване, както и дигитализацията на системата ни за управление на данни. Ние постоянно инвестираме в тази посока, дори при ситуации на
драстични намаления на нашия дял и при непризнаването от страна на регулатора на редица разходи, свързани
директно с крайния резултат на нашите изисквания. Като
финансов директор имам поглед и върху решенията, които
вземат компаниите ни в България. Стремим се към оптимизиране на предлаганите от нас услуги и създаване на
максимален комфорт за нашите клиенти, чието удовлетворение е двигател на нашия бизнес.
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Ëåîí Âðúøêà å ÷ëåí íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò è ãëàâåí ôèíàíñîâ äèðåêòîð íà ×ÅÇ
Áúëãàðèÿ ÅÀÄ. Çàâúðøèë å Òåõíè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò â Áúðíî, ×åõèÿ, ñ äâå ñïåöèàëíîñòè - “Åëåêòðîòåõíèêà” è “Èêîíîìèêà
è ìåíèäæìúíò íà èíäóñòðèÿòà”. Êàðèåðàòà ìó âúâ ôèíàíñîâàòà ñôåðà çàïî÷âà îò Deloitte&Touche â Ïðàãà ïðåç 1996
ã. Â ïðîäúëæåíèå íà øåñò ãîäèíè å ôèíàíñîâ äèðåêòîð íà Carborundum Electrite,
ñëeä êîåòî â ïåðèîäà 2007-2012 ã. å ôèíàíñîâ äèðåêòîð íà ×ÅÇ Ðóìúíèÿ. Ïðåäè
äà ñå ïðèñúåäèíè êúì ìåíèäæúðñêèÿ åêèï
íà ×ÅÇ Áúëãàðèÿ ïðåç àâãóñò 2015 ã,. å CFO
íà ×ÅÇ Ïîëøà. Îáè÷à äà ñïîðòóâà, ïîñïåöèàëíî áÿãàíå è êîëîåçäåíå.

ПОРТФЕЙЛ

трията, в която тя функционира, но и глобалното развитие
и възможните препятствия, съпътстващи това развитие.
Важно е да се издигат системи с мерки, отговарящи на
правилата и политиките. Събирането на финансовите и
оперативните рискове дава възможност да се отбелязват
резултатите и да се идентифицират рискове, на които да
се противодейства правилно. Политиката на компаниите в
това отношение трябва да бъде насочена към спазването
на глобални стандарти и правила, въвеждайки общи процеси и данни. Нужна е функционална система за разбиране
и оценяване влиянието на бюджета, на отчитането и прогнозирането.

МОНЕТИТЕ
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ÊÀÒÎ ÏÎÄÀÐÚÊ ÑÊÚÏ ÑÏÎÌÅÍ È
ÄÎÁÐÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈß

В

навечерието на празниците отново стигаме до въпроса какъв подарък да изберем за близките си хора,
за приятели, колеги и парт-

ньори.

В предлаганите от Общинска банка колекционни монети и инвестиционно злато може да се открият
идеи за изискан подарък, подходящ
за коледните и новогодишни празници.
Особено подходящ подарък е
специалната лимитирана серия от
три монети, посветени на София.
Първата монета от серията „София
през вековете“ изобразява богинята
Тюхе – покровителката на Сердика,
отразяваща античния период от развитието на града. Тя е от сребро с
частично златно покритие.
Втората монета реферира към
средновековна София и е с портретните изображения на севастократор
Калоян и Десислава от Боянската
църква. Тя е уникална за България
със своята правоъгълна форма и
цветно покритие.

Третата монета пресъздава облика
на съвременна София, изобразявайки герба на столицата и също е сребърна с частично златно покритие.
Всяка от тях има номинална стойност и е реално платежно средство,
но нумизматичната им стойност е несравнимо по-висока.
Монетите от специалната лимитирана серия се предлагат както поотделно, така и в комплект в луксозни
кутии. Те са в ограничен тираж и
могат да се закупят в клоновете на
банката или в Националния исторически музей и в Музея за история на
София.
Специалисти от банката споделят,
че когато мъжете купуват, най-често
избират луксозните монетни колекции
в ограничен тираж. За разлика от тях,
дамите избират по-сантиментално,
като за нежния пол е по-важна красотата на монетите. Но каквото и да
изберем за подарък на близките си
хора и партньорите, най-важно остава
отношението, с което го подаряваме,
и така винаги ще успеем да изразим
нашите емоции и пожелания.

Ðàäîñëàâ Ìèêîâ:

РУТИНАТА УБИВА

ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÈÇÌÀ
àâòîð: ßíà Êîëåâà

КАНТОРА
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Г

-н Миков, работите с големия
чуждестранен бизнес. Разбрахте ли в днешната ситуация
коя е работещата формула за
привличането на чуждестранни инвеститори в България?
- За „Волф Тайс“ като водеща международна правна кантора в Централна и
Югоизточна Европа е от първостепенно
значение да създава добавена стойност
за клиентите си. Намираме иновативни
подходи и решения, с които да се откроим
от конкуренцията и да покажем реалната
добавена стойност от нашите услуги и
продукти. Частният бизнес в международен план търси среда за инвестиции, която е предвидима, стабилна и разбираема,
за да намали рисковете за инвестицията
си. За нашите клиенти е важно върховенството на закона и независимостта на съдебната система.
- В последно време кое във вашата
работа ви донесе най-голямо удовлетворение?
- Удовлетворението обикновено е свързано с постигнати успехи. При работата с
клиентите аз лично винаги се опитвам да
извървя така наречената „допълнителна
миля“ и освен да покрия техните очаквания, се стремя да реализирам за тях допълнителна принадена стойност, с което
да им покажа, че ние мислим за техния
бизнес, сякаш той е наш. Огромно е удовлетворението да спечелиш нов клиент,
но то става още по-голямо, когато той ни
довери следващ проект или решаването
и на друг казус.
- Кое най-силно ви убива при професионалното изпълнение на целите?
- Когато работиш в позната среда и с висока доза
професионализъм, се очаква да можеш да предвиждаш
действията и поведението на другите. Посредствеността и
лицемерието винаги ме разочароват, но за жалост те пре-

ÀÊÎ ÑÚÄÅÁÍÀÒÀ ÐÅÔÎÐÌÀ
ÁÚÄÅ ÍÀÏÐÀÂÅÍÀ È ÑÅ ÑÏÐÅ Ñ
ÏÎËÈÒÈÇÈÐÀÍÅÒÎ ÍÀ ÇÍÀÊÎÂÈÒÅ
ÏÐÎÅÊÒÈ, ÅÔÅÊÒÚÒ ÙÅ Å ÎÑÅÇÀÅÌ
È ÇÀ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ,
È ÇÀ ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈÒÅ

Ð

Ðàäîñëàâ Ìèêîâ å ñúäðóæíèê â àäâîêàòñêî äðóæåñòâî “Âîëô Òàéñ” è å ÷àñò îò ãðóïà “Ïðîåêòè, åíåðãåòèêà è èíôðàñòðóêòóðà” çà Áúëãàðèÿ è ðåãèîíà, ñôîðìèðàíà
â äðóæåñòâîòî. Ïðèòåæàâà áîãàò îïèò â åíåðãèéíèÿ ñåêòîð, îáõâàùàù øèðîê
ñïåêòúð îò âúïðîñè ïî ïðèëàãàíå íà ïðàâíàòà è ðåãóëàòîðíàòà ðàìêà. Íåãîâàòà
åêñïåðòèçà å ñâúðçàíà ñ ïðàâíè óñëóãè ïî îòíîøåíèå íà ïðîèçâîäñòâîòî, ðàçïðåäåëåíèåòî, êðàéíîòî ñíàáäÿâàíå è òúðãîâèÿòà ñ åëåêòðîåíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç.
Èìà îïèò â ëèöåíçèðàíå, ôîðìèðàíå íà òàðèôè è öåíè, ïðèñúåäèíÿâàíå êúì åíåðãèéíè ìðåæè, ñúçäàâàíå è ïðèëàãàíå íà íåäèñêðèìèíàöèîííè ïðîãðàìè è îáùåñòâåíè
ïîðú÷êè.

- Добре познавате енергийния сектор. Защо според
вас в последните десетина години не бе реализиран
нито един голям енергиен проект?
- От 15 години съм в енергийния сектор. Преминах
през цялата верига на добавена стойност от производството на електроенергия в АЕЦ „Козлодуй“ до снабдяването с енергия на крайните клиенти в Е.ОН България.
Като консултант с моите колеги от кантората съветвахме
клиенти както в електроенергийния, така и в газовия сегмент на енергийните пазари в България и ЦИЕ. Отдаде
ми се възможност да работя по едни от най-големите
проекти в региона, включително и с трансграничен характер. Участвах в отварянето на свободния пазар на
електроенергия в България, в създаването на много текстове от действащи нормативни актове. Не мога напълно
да се съглася, че няма големи енергийни проекти. Бих
казал, че няма реализирани големи държавни проекти. С
колегите от „Волф Тайс“ съветвахме инвеститорите през
целия процес на развитие на най-големия действащ фотоволтаичен парк на Балканите и няколко от най-големите вятърни паркове в България. Същевременно реакторите на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да чупят световни
рекорди по продължителна експлоатация без инциденти.
Това са факти, които не оценяваме подобаващо. Факт
обаче е, че през последните години много знакови енергийни проекти бяха провалени. Според мен причината те
да не се реализират е тяхното политизиране и липсата
на приемственост за осъществяването им при смяната

на правителствата.

- Участвали сте в процеса на изготвяне на комплексни регулаторни стратегии. В такава ситуация мислите
повече за интереса на бизнеса или повече за баланса
на интересите?
- Моят опит показва, че стратегиите са абсолютна необходимост, но в съвременния свят на несигурност мениджмънтът трябва да е готов винаги да актуализира
стратегиите, ако иска да е адекватен на очакванията на
акционерите или тези на клиентите, които допринасят за
реализирането на стратегиите. Когато се работи по подобна задача, следва да се подходи с доза оптимизъм,
защото в противен случай не може да се предвиди ръст,
а той е ключов за очакванията на инвеститорите. В конкурентна среда обаче да се мисли единствено за печалбата,
без да се вземат предвид интересите на потребителите и
конюнктурата на пазара, е недалновидно и е рецепта за
лоши резултати.
- Защо съдебната система толкова трудно се реформира? Кое я спъва?
- Изглежда липсва желание и политическа воля за реална реформа. Поведението на някои висши магистрати
навежда на заключението, че няма желание за реформи и
в самата съдебна система. Темата дойде отново на дневен
ред, след като посланикът на една европейска държава ни
каза, че всички виждат кошница с „гнили ябълки“. Принципът за отклоняването на вниманието от същината на проблема е общоприет подход при всяко следващо скандално
разкритие и в комбинация с „всяко чудо за три дни“ реформите така и не се състоят. Ние обаче застъпваме разбирането, че реформа е необходима и като юристи се борим тя
да се осъществи.
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- Вие сте юрист, но кое би дало стабилност на българската икономика в следващите години?
- Въвеждането на стабилна, ясна и дългосрочна правна
рамка, в която върховенството на закона да не е само на
думи, а и на практика. Да се завърши съдебната реформа
и да се спре политизирането на проектите. Ако това стане,
ефектът ще е осезаем, макар и не моментален. То ще е
сигнал за инвеститорите, че инвестираните средства не са
под риск и ще донесат планираната възвръщаемост. При
непоследователно законотворчество и липса на приемственост е много трудно да убедим клиентите, че трябва
да имат доверие в системата и да не се притесняват за
инвестициите си.

КАНТОРА

обладават днес. С годините осъзнах, че да си позитивен не
е толкова наивно и незряло. Научих се да гледам на недостатъците на реалността като на възможност, а не като на
пречка. Това стана мантра, която си повтарям често и така
по-лесно намирам сили да се усмихвам дори в недотам
добри моменти. Моят баща ме учеше, че рутината убива
професионализма, и с годините се убедих, че е бил прав.
За да изпълниш една цел професионално, се изисква не
само да знаеш как да я осъществиш, а също така да я постигнеш с минимални усилия, като си максимално ефективен при използване на наличните ресурси. В професионалната си кариера съм виждал неведнъж как блестящи
специалисти изневеряват на реномето си само защото са
подценили дадена ситуация с допускането, че задачата е
лесна. Затова във „Волф Тайс“ се стремим да оптимизираме процесите, да проявяваме постоянство, отдаденост и
съпричастност към казусите на клиента, но и интерес към
детайлите и нюансите, както подобава на международна
правна кантора от нашия ранг.

Кметовете са георите на днешния ден, приветства гостите на церемонията
изпълнителният директор на „Бранд Медия България” Боян Томов

ПРИЗНАНИЕ
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KMETA.BG ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀ ÇÀ ×ÅÒÂÚÐÒÈ
ÏÚÒ ÍÀÃÐÀÄÈÒÅ “ÊÌÅÒ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ”

ОТЛИЧНИЦИ В

МЕСТНАТА ВЛАСТ
àâòîð: Ãàëèíà Íåí÷åâà

П

од звездни овации и магични звуци и танци от
формация „Вакали“ премина четвъртата церемония по връчването на годишните награди
„Кмет на годината“ в столичния хотел „Маринела“ на 16 ноември 2016 г. Десетки кметове и
общинари се събраха, за да отбележат този своеобразен
празник на местната власт. Специални гости на церемонията бяха директорът на дирекция „Околна среда“ към
ЕК Джордж Кремлис, председателят на Асоциацията на
гръцките общини Йоргос Патулис, както и неговите заместници, омбудсманът Мая Манолова, митрополит Антоний,

КАЧЕСТВО ЗА ВСЕКИ

изпълнителният директор на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ) Гинка Чавдарова, депутати и интелектуалци.
За четвърта поредна година Порталът на българските
общини Kmeta.bg осъществи конкурса „Кмет на годината“,
в който през специална онлайн платформа всеки пълнолетен гражданин можеше да гласува и избере най-добрите
градоначалници в десет категории. 623 278 души дадоха
своя вот и избраха победителите – кметове на малка, средна и голяма община във всяка категория.

„Вие сте героите
на днешното време“,
обърна се към градоначалниците издателят на Kmeta.bg и
изпълнителен директор на „Бранд Медия
България“ Боян Томов.
В словото си той подчерта, че кметовете са
днешните лидери, наймажоритарно избраните управници, които са
най-близо до гражданите.
Кметовете на Благоевград Атанас Камби-

Омбудсманът Мая Манолова връчи наградите в категория „Кмет на гражданите“ на
Нина Ставрева (Каварна), Донка Михайлова (Троян) и Хасан
Азис (Кърджали).
В категория „Инвестиции
в здраве“ наградите отидоха
при Свилен Шитов - кмет на
Девня, Никола Белишки –
кмет на Панагюрище, и кмета
на Плевен Георг Спартански.
Призовете връчи финансовият директор на изворна вода
„Бачково“ Иван Иванов.

Призовете в категорията „Ефективно управление
на проекти“ връчи адвокат
Група „Вакали“ зарадва Биляна Тончева, прокугостите с фолклорни ритми и танци рист на „Еко Глоуб“ ООД.
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тов, на Разлог Красимир Герчев и на Ивайловград Диана
Овчарова са носителите на голямата награда „Кмет на годината 2016“. Те получиха грамотите си от Джордж Кремлис, директор на дирекция „Околна среда“ в ЕК.

ПРИЗНАНИЕ

Конкурсът „Кмет на годината“ се превърна във важен
мост между местната власт, институциите и гражданите.
И нещо също така важно – стана платформа не само за
състезание между самите кметове, а и средище на идеи
за промяна на жизнената среда на всеки един български
гражданин“, каза в началото на церемонията водещата на
форума и лице на „По света и у нас“ и БНТ1 Радина Червенова.

ПРИЗНАНИЕ
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Атанас Камбитов, Красимир Герчев и Диана Овчарова получиха голямата награда „Кмет на годината 2016“
В раздел „Малка община“ наградата отиде при градоначалника на Девин Красимир Даскалов, в раздел
„Средна община“ – при кмета на Свищов Генчо Генчев,
а в раздел „Голяма община“ – при управника на Хаско-

во Добри Беливанов.
В категорията „Паркове и градска среда“ призовете
даде управителят на „Билла България“ Бойко Сачански.
В раздел „Малка община“ призът
отиде при кмета на Белица Радослав Ревански, в раздел „Средна община“ – при градоначалника
на Самоков Владимир Георгиев,
а в раздел „Голяма община“ – при
кмета на Русе Пламен Стоилов.
Наградите в категория „Туризъм, култура, фестивали и традиции“ бяха връчени от шефа на
Националния исторически музей
проф. Божидар Димитров. В раздела „Малка община“ приз взе кметът
на Тутракан Димитър Стефанов, в
раздела „Средна община“ – колегата му от Смолян Николай Мелемов, а за „Голяма община“ отличието отиде при градоначалника на
Казанлък Галина Стоянова.

Кметът на София Йорданка Фандъкова получи поздравления от председателя на
централния съюз на общините в Гърция Йоргос Патулис

Спортната легенда на България Йордан Йовчев връчи грамотите на кметовете в категория
„Спорт и младежки политики“. Тук

Ôîòî Äåñèñëàâà Âåñåëèíîâà
отличените са кметът на Сливница Васко Стоилков, кметът на Гоце Делчев Владимир Москов и кметът на Стара
Загора Живко Тодоров.

Панайот Рейзи (Созопол). Той приветства инициативата
„Кмет на годината“ и изрази своето разбиране, че заедно
кметовете на България, Гърция и Европа може да постигнат отлични резултати за всички граждани.

ПРИЗНАНИЕ

Мирослав Петров, главен директор
„Продажби“ във „Виваком“, обяви победителите в категория „Иновации, наука и
образование“. Призът в раздел „Голяма
община“ е за кмета на Бургас Димитър
Николов, за „Средна община“ – за колегата му от Карнобат Георги Димитров,
а за „Малка община“ – за управника на
Раднево Теньо Тенев.
Габрово, Тетевен и Ковачевци са първенците в категория „Природа за бъдещите поколения“ в националния конкурс
„Кмет на годината 2016“. Грамоти получиха кметовете Таня Христова, Мадлена
Бояджиева-Ничева и Васил Станимиров. Грамотите връчи изпълнителният
директор на „Екопак“ Тодор Бургуджиев.
Председателят на Централния съюз
на общините в Гърция Йоргос Патулис
връчи големите награди в категория
„Градска инфраструктура“ на българските си колеги Йорданка Фандъкова
(София), Иван Алексиев (Поморие) и
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Наградите връчи Джордж Кремлис, директор на дирекция „Околна среда“ в ЕК

Омбудсманът Мая Манолова връчи отличие на кмета на Кърджали Хасан Азис в
категория „Кмет на гражданите” за голяма община.

ÁÈÇÍÅÑÚÒ Â ÏËÎÂÄÈÂ
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ВЕЧЕ ИМА НОВ ДОМ

Б

ългария е на трето място в света по привлечени преки чуждестранни инвестиции в аутсорсинг
сектора и на първо място сред страните в Европа. Секторът на информационните и комуникационните технологии, както и този на аутсорсинг
и бизнес услугите, са сред основните двигатели за разкриване на нови работни места в страната. Това сочат данните
от годишната класация на Business Process Outsourcing and
Shared Service Location Index 2015, които бяха представени
наскоро от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. В България 364 компании
работят в аутсорсинг индустрията. През миналата година
заетите в сектора са били 42 000 души, а през 2020 година
се очаква броят им да достигне до 64 000 души. Приходите на компаниите в аутсорсинг сектора у нас растат и вече
възлизат на 1,4 млрд. евро, което е 3,4% от брутния вътрешен продукт на страната. Очакванията са при запазване на
добрата бизнес среда оборотът на сектора да се удвои до
2020 г.
Инвеститорите все по-често избират да се развиват в
град Пловдив, най-вече заради квалифицираните кадри,
добрия бизнес климат и наличието на модерна офис инфраструктура на конкурентни цени. В последните години
градът се развива като предпочитана инвестиционна дестинация от страна на аутсорсинг и IT индустрията. Прогнозите за следващите 3-4 години са броят на заетите в тази

сфера в Пловдив да се удвоят. В момента в града работят
5000 души във фирми от тези браншове. Оптимистичната
картина и възможностите за запазване на добрата бизнес
среда дават увереност на инвеститорите да подкрепят ръста на тези индустрии.
Пример за това е водещата инвестиционна компания
в Пловдив „Галакси Инвестмънт Груп“, която отвори наймодерния офис проект в града – Офис Парк Пловдив.
Това е единственото място, където инвеститорите с високи изисквания могат да наемат офиси клас А. Сградата
е специализирана за IT и аутсорсинг сектора. Офис Парк
Пловдив привлича наематели и заради атрактивната
си локация, в район с новоизградена паркова, улична и
подземна инфраструктура. Разположен е в най-зелената част на града, в съседство с Мол Пловдив и Гребния
канал.
Първите наематели в сградата са сред най-големите
имена от IT и аутсорсинг индустриите. Това са компаниите Siteground, носител на награда за най-добър IT работодател за 2015 г. от AON България, и Bulpros - единствената от страната ни компания, представена в класацията
на Deloitte Technology Fast за Централна и Източна Европа. Наред с тях към Офис Парк Пловдив са се насочили изявени компании вече представени в града - Easy
Consult, Javelin Group и DelaSport.

“ÃÀËÀÊÑÈ ÈÍÂÅÑÒÌÚÍÒ ÃÐÓÏ” ÎÒÂÎÐÈ ÍÀÉ-ÌÎÄÅÐÍÈß
ÎÔÈÑ ÏÐÎÅÊÒ Â ÃÐÀÄÀ - ÎÔÈÑ ÏÀÐÊ ÏËÎÂÄÈÂ

паниите в Пловдив тази година е погледът към бъдещето
и следващите стъпки в развитието на IT сектора в града
под тепетата. Общинските власти вече анонсираха старта на специалната програма за обучение на студенти по
специалността „Софтуерно инженерство“ в Пловдивския
университет. По програмата за първа година са приети 20
украинци от български произход, както и 10 българчета.
От общинското ръководство се надяват да получат подкрепата и от страна на бизнеса в региона за финансирането на този проект, а през следващата година броят на
обучаващите се да се увеличи.

ИМОТИ
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T и аутсорсинг индустрията в Пловдив дава възможност за задържане на младите хора в града.
В тази връзка се работи по дългосрочни мерки
за създаване на кадри, които да отговарят на
изискванията на сектора. Вече съществува сериозен интерес за работа в България, и по-специално в
сферата на IT и аутсорсинга от Украйна, Молдова, Македония и Беларус. По данни на Industry Watch в момента
програмист, владеещ английски или немски, взема в София около 3000 евро. В Пловдив възнаграждението на
такъв специалист надхвърля 4000 лева. Фокусът на ком-
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ПЪТЯТ ДО ТРАПЕЗАТА
àâòîð: Ãåîðãè Ãåîðãèåâ
Дълъг е пътят, докато храната стигне до нашата трапеза.
И глобализацията в прекия смисъл прави този път все подълъг. На пазара за пресни плодове и зеленчуци се твърди,
че повечето стоки са все от България - кайсиите ще са от
Силистра, прасковите от Сливен, дините от Любимец… Но
често само се твърди. Тайната на вкусните български плодове и зеленчуци е в уникалните почвено-климатични особености на страната ни, но и в семената. Макар семената

да не са това, което бяха, българското си остава по-вкусно,
но често и по-скъпо. Има обаче много причини да избираме
точно българското.
Хлябът се прави най-вече с българско брашно, произведено от българска пшеница. Каква е „цената му“, най-добре
знаят всички по веригата до щанда. Без качествено зърно
няма как да имаме качествен хляб, който ние, българите, от

Ãåîðãè Ìèëåâ:

Ìîåòî
ïðåäèçâèêàòåëñòâî
å äà ñúçäàâàì

Ñ
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Ãåîðãè Ìèëåâ å ñîáñòâåíèê íà ôèðìà
“Åëåéà” è ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà ñòàíà
íîñèòåë íà íàãðàäàòà “Ìèñòúð Èêîíîìèêà” â êàòåãîðèÿ “Çåìåäåëèå è õðàíè”.
Òîé å ÷îâåê ñ ðàçíîðîäåí áèçíåñ â ñôåðàòà íà ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî è ïðåðàáîòâàíåòî íà çåëåí÷óöè, íà âúãëåäîáèâà
è ñòðîèòåëñòâîòî.

ÈÌÀ ÌÍÎÃÎ ÏÐÈ×ÈÍÈ ÄÀ
ÈÇÁÈÐÀÌÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ
ÑÅËÑÊÎÑÒÎÏÀÍÑÊÈ ÑÒÎÊÈ
време оно обичаме. Винаги има фактори, които наклоняват
везните в една или друга посока, но в последните десетина
години производството на зърно в България хвана попътен
вятър и успя да загърби традиционни агропроизводства.
За да го има българското, трябва да има български производители. Разговаряме с двама от най-успешните представители на агросектора.

Г

-н Милев, как се постига успехът в непостоянна
среда?
- Науката е на помощ. Вече има най-различни
разработки – като се почне от техниката и се стигне
до торовете и семената, които за съжаление в голямата част са хибридни. Те вървят със съответните грижи,
които трябва да се полагат. За наше добро в България все
още няма ГМО продукти.
- Семената са носител на онези позабравени вкусови
качества на българската продукция, но…
- В семенните хранилища се пазят стари сортове, но добивът им е нисък. Конкуренцията налага стремеж към по-

ÁÚËÃÀÐÈß Å
ÑÒÐÀÍÀ ÍÀ
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÒÅ
ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÂÑÅÊÈ,
ÊÎÉÒÎ ÈÑÊÀ ÄÀ
ÄÎÊÀÇÂÀ ÑÅÁÅ ÑÈ
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високи добиви, а това става за сметка на качеството. Сега
пазарът е луд по лимеца, който е прекрасна култура, но добивът му не може да надмине 150-200 кг. Затова цената му
е висока.
- Потребителят очаква високо качество на ниска
цена. Къде е истината?
- Истината е, че по-високото качеството върви с по-високата цена. А това означава по-добро здраве и по-малко
ходене до аптеката и до болницата. Преди години благосъстоянието се измерваше по консервите, които всеки е
приготвил за зимата, а после - по големината на фризера.
Сега се мери с по-честото пазаруване на по-качествена
храна.
- Какво става с българското производство на храни?
- Вече не знаем кое е българското, тъй като не знаем
кое откъде идва. Произвеждам картофи и те са с много
по-различен вкус от вносните. Потребителят обаче купува
безвкусните калибрирани аналози от чужбина, а не истинските български картофи. Но хората ще се научат да търсят
качествената храната, която освен всичко те кара да ядеш
и по-малко.
- За вас казват, че и от сухо дърво калем правите. Не
станаха ли много „сухите дървета“ в България?
- България е огромен терен за доказване на възможности, тъй като е неразорана нива. И който реши да го прави
със сърце, няма начин да не успее. Който засее плодовете
в подходящото време и с подходящите хора, ще жъне добри
плодове. И то не само в земеделието.
- Но българите продължават да напускат страната в
търсене на по-добри възможности. Защо?
- Виждате вълните от сирийци и афганистанци, които искат да дойдат в Европа. Всеки търси по-лесния начин. И българите отиват на Запад заради очаквания за по-хубав живот.

- Кой е ключът към по-доброто благосъстояние у нас,
на който е заложник и българският бизнес?
- Няма начин да не сме заложник на политическата система и на политическите решения. Бизнесът е част от тази
среда и като усети нестабилност, той се свива, не смее да
рискува. Страхът сковава инвестициите и развитието. Не
трябва да има нестабилност. Има много политически партии, а на Народното събрание пише, че съединението прави силата. Следователно всички трябва да дърпат в една
посока.
- Кое ви задържа да правите бизнес точно в България?
- Задържа ме предизвикателството да създавам. С добронамерени хора може винаги да успееш. Когато имаш
цел, трябва да я преследваш и да я достигаш. Децата и внуците ми също ме мотивират.
- Те в България ли са?
- Да, разбира се. Те са тук, за разлика от децата и внуците на някои политици, които се бият в гърдите, а всичко им е
навън. Уж искаме да направим България нормална държава, но как ще стане това?!
- В какво е вашият успех?
- Имам много работа, но не зная дали това е успех. Успех ще е, ако пристигащите в България са повече от заминаващите да работят в чужбина. До 50-55 години човек се
опитва да направи име. След това се опитва да го защити.
След 60-те радостта е да види, че семейството му надгражда. В България градим и разграждаме и все започваме отначало.
- Към какви цели сте устремен?
- Макар и шаблонно казано – все по-напред и нагоре.
България е страна на неограничените възможности за всеки, който иска да доказва себе си.

Ñâåòîñëàâ Ðóñàëîâ:

Â ìîäåðíîòî
çåìåäåëèå ñå
èíâåñòèðà çíàíèå

Ñ

- Виждате ли недостатъци от по-големия фокус в
национален мащаб точно върху тази дейност?
- Това е европейска политика на подпомагане и няма
нищо лошо, че определени субекти са видели ползи в

- Възнамерявате ли трайно да останете в този сегмент на земеделието?
- Досега не съм се занимавал с друга съпътстваща
дейност. Смятам и занапред да развивам единствено
зърнопроизводството. Към момента не е ясно каква ще
е общата селскостопанска политика на ЕС след 2020
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този модел. Някои стопанства успяха да се развият във
времето и да създават заетост, макар и неголяма - заради високата степен на механизация. В сегашния програмен период МЗХ прие политика на подпомагане на
чувствителните сектори овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство. В момента се търси баланс.

-н Русалов, защо зърнопроизводството намери такава добра почва в България?
- В Програмата за развитие на селските райони в периода 2007-2013 г. беше възприето
единното плащане на площ. И за да има едно
стопанство по-голям финансов резултат, трябваше да
обработва повече земя. Това доведе до разгръщане на
зърнопроизводството.
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Ñâåòîñëàâ Ðóñàëîâ å óïðàâèòåë íà “Ðóñàëîâ” ÎÎÄ ñ îñíîâíà äåéíîñò çúðíîïðîèçâîäñòâî. Òîé îáðàáîòâà íàä 10 õèë.
äêà ñîáñòâåíà è íàåòà çåìÿ â ðàéîíà íà
ïëîâäèâñêîòî ñåëî Òðóä. Çàâúðøèë å ñïåöèàëíîñò “Áàíêîâî è çàñòðàõîâàòåëíî
äåëî”. Îò ìàðò 2016 ã. å ïðåäñåäàòåë íà
Íàöèîíàëíàòà àñîöèàöèÿ íà çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå, êàòî îêîëî ãîäèíà ïðåäè
òîâà å íåèí çàì.-ïðåäñåäàòåë è ïåò ãîäèíè å îãëàâÿâàë Ñúþçà íà çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå îò Ïëîâäèâ.
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ÓÑÏÅØÍÎÒÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑÀ
Å ÑÚÂÊÓÏÍÎÑÒ ÎÒ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÍÀ×ÈÍ ÍÀ
ÌÈÑËÅÍÅ È ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÈ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

г. Коментират се различни стратегии – субсидирането
може да остане в същата форма и да се доразвие, може
да има застраховане на доходите на земеделските производители или обвързана с производството подкрепа.
Няма вариант да няма субсидии.
- Завършили сте банково и застрахователно дело.
Защо се насочихте към земеделие?
- Моето семейство още от началото на 90-те години
на миналия век се занимава със земеделие – отглеждахме дилянка, мента, фъстъци, а впоследствие се
премина към зърнопроизводство. После аз поех този
бизнес с намерението да го доразвия и знанията, които имам като макроикономист, ми помагат в успешното
управление. Нашето семейно стопанство е на доста
добро европейско ниво – използваме съвременна земеделска техника и иновативни технологии. Допитваме
се до науката и прилагаме нейните постижения, защото без наука не може да има качествено производство
и високи резултати. Годините преди 2007-а бяха много
тежки, трудно се набавяше техника, въвеждането на
нови технологии не беше лек процес. Еврофинансирането ни помогна да преминем на по-висок етап на развитие.
- Какво се очаква от вас като председател на асоциацията?
- Първата цел е да обединим зърнопроизводителите, за да може нашата организация да отстоява своите
идеи и да защитава интересите на своите членове. За

да се чува гласът ни, е необходим закон за браншовите
организации. Нужно е национално и европейско подпомагане. В момента националната подкрепа се изразява
в намалена ставка на акциза за гориво и преотстъпен
данък по ЗКПО. Няма национални доплащания. Зърнопроизводството се нуждае от подпомагане, за да може
успешно да внедрява нови технологии и да се развива.
- Но какво зърнопроизводство?
- Кой производител каква култура да засее, е въпрос на
негова преценка. Аз отглеждам само пшеница, маслодаен слънчоглед и рапица. Така постигам балансиран сеитбооборот. През 2016 г. добивите от пшеница бяха високи
в световен мащаб, цената падна и спрямо 2015 г. финансовият резултат е много по-лош. Тази година цените на
рапицата и слънчогледа също бяха натиснати надолу.
- При високата степен на несигурност кое ви задържа в агробизнеса?
- Това, че в една година условията са били лоши, не
ме демотивира. Продължавам да влагам усилия, знания
и средства в развитието на проспериращо зърнопроизводство.
- В какво според вашия опит е формулата на успеха?
- Успехът е съвкупност от действия, начин на мислене и технология. За да се развива успешно земеделие,
са нужни иновации. За да има резултат, трябва да се
влагат средства.

АЗ СЪМ ВАШИЯТ

ÇÅÌÅÄÅËÑÊÈ ÁÐÎÊÅÐ
ÓÑËÓÃÀÒÀ ÍÀ “ÀÃÐÈÎÍ” Å ÄÎÑÒÚÏÍÀ ÊÀÊÒÎ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÈÖÈ
ÍÀ ÃÎËÅÌÈ ÏÀÐÖÅËÈ, ÒÀÊÀ È ÇÀ ÕÎÐÀ Ñ ÍÀÒÐÓÏÀÍÈ
ÑÏÅÑÒßÂÀÍÈß, ÊÎÈÒÎ ÈÑÊÀÒ ÄÀ ÈÍÂÅÑÒÈÐÀÒ Â ÇÅÌß

„Всяко решение, което предлагаме, е индивидуално,
разработено специално за клиента и съобразено с кон„Ако частният банкер ще ви покаже сложна графика с
кретния земеделски портфейл. Пробват се различни варипарични потоци, ще ви говори
анти или комбинация от няколко
за акции и облигации, кредити
– например покупка на окрупнеЛИЧНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ БРОКЕР ОСИГУРЯВА:
и депозити, ние по-скоро ще ви
ни парцели, дори цели бизнеси
или продажба на други терени
разгърнем картата на България и
9 Бързо и адекватно реализиране на всички
ще ви дадем конкретни решения сделки със земя при строги условия на конфиденот портфолиото на клиента или
как да спечелите повече, инвес- циалност и дискретност;
замяна. От негово име частният
тирайки в земя или в земеделие
9 Преференциален достъп до всички услуги в земеделски брокер може да прекато цяло“, казва изпълнител- портфолиото на „Агрион“;
договори с арендаторите по-доният директор на „Агрион“ Ясен
бри условия за стопанисването
9 Лично съдействие и ангажираност;
Начев. Анализите на компанията
й“, казват от „Агрион“. Работата
9 Участие в преговори и защита на интересипоказват, че основната група от те на клиента пред трети лица;
на личния земеделски посредпотенциални клиенти на частния
ник е да координира и реализира
9 Индивидуално обслужване в удобно време
земеделски брокер като услуга са и място;
всичко това при минимум разход
собствениците на големи парце9 Инвестиционни консултации за оптимизира- на време и средства за клиента.
ли земя, които нямат намерение не на портфейла от поземлени активи;
Инвестицията в земя като всяда развиват земеделски бизнес.
ка друга носи своите рискове, а
9 Пълна и надеждна информация за пазара.
Но отскоро и други се присъедиреализирането на адекватна доняват към нея - хората с натруходност изисква опит и познания
пани парични спестявания, които в момента търсят удачни
за пазара. „Наша основна цел е да издигнем управлението
варианти за тяхното инвестиране. Например тази година
на земеделската земя на едно по-високо, професионално
компанията организира продажби на земеделска земя.
ниво“, обобщават от българската компания.
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Към тях е имало засилен интерес от българи, работещи в
големи международни компании, лекари, зъболекари, собственици на малък или среден бизнес, които обмислят да
купят земя с цел осигуряване на доходност, по-висока от
ниските лихви по депозитите. Обикновено за постигането
на устойчива доходност е нужно инвестирането на пет или
шестцифрени суми, макар че в „Агрион“ нямат конкретен
праг, в който разглеждат даден клиент като частен.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Т

е са хора със средни или високи доходи, притежават
земеделска земя или искат да купят такава, натрупали са пет или шестцифрени спестявания и търсят
алтернативни начини за тяхното инвестиране. Така
изглежда клиентът на личния земеделски брокер.
На българския пазар вече се предлага специална услуга,
насочена към инвестирането, структурирането и управлението на портфейл от поземлени активи. В своята същност
тя се доближава до частното банкиране. Единствената компания, която предлага ВИП услугата, е „Агрион“.

СЕКТОР
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÒÅ
ÏÐÅÎÁÐÀÇßÂÀÒ

ПОЧИСТВАЩАТА
ИНДУСТРИЯ
àâòîð: Òîíè Ãðèãîðîâà

Българският пазар е за над 100 млн. лв. годишно. Броят на фирмите постоянно расте, тъй като и интересът на
потребителите към този род услуги се увеличава. Търси
се изгодната оферта, като качеството е от голямо значение, както впрочем е и в другите европейски страни. Голяма част от фирмите у нас обаче правят сериозни компромиси с качеството и всеки, който е ползвал различни
доставчици на услугата, е имал възможност лично да се
убеди - от една страна, за да предложат по-добра цена,
от друга, за да занижат разходите си, а от трета, просто
защото не се стремят да поддържат висок стандарт на
работа. Ето защо компаниите, които искат да са фактор
на този пазар, си дават сметка, че съотношението „цена –
качество“ е определящо. Безупречни услуги на възможно
най-добрите цени – това е водещ момент във формулата
за увеличение на пазарния дял и преодоляване на конкурентния натиск.

Êàê ñå ðåøàâàò ïðîáëåìèòå
Играчите са много, но, оказва се, че това е сектор, към
който проявяват интерес и млади хора, тъй като виждат
потенциал за промяна и развитие. „Когато тръгнахме да
навлизаме на пазара, установихме, че в тази сфера се
предлагат услуги, които най-често не са на светло. Качеството беше посредствено, начинът на работа на този
бизнес беше свързан с много неудобства както в процеса
на поръчване на услугата, така и при самото управление
на дейността. Разработихме софтуер, с който потребите-
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Êúäå ñìå íèå
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П

очистващата индустрия се развива все по-динамично и в нея навлизат и нови технологии.
В България вече има компании новатори в услугите, свързани с професионалното почистване. Те модернизират тази дейност не само като
осигуряват техника и препарати от най-ново поколение, а
променят и начина, по който тази услуга се поръчва, както и цялостната организация на дейността. Намират нови
ниши, в които да влязат, и там показват сила.
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лят може да менажира услугата така,
че да си гарантира постоянно качество“, казва Владислав Симов, съосновател на фирма „Доместина“. Компанията
прилага изцяло нов подход, в резултат
на което се справя с обичайните проблеми с качеството, които сивият сектор не решава. Създават конкурентна
среда, в която доставчиците на услугата се конкурират вътре в компанията и
платформата дава възможност изпълнителят да бъде сменен, ако клиентът
не е доволен. По този начин хората са
мотивирани да дават най-доброто, на
което са способни.

ÍÀÉÈÍÎÂÀÒÈÂÍÈÒÅ
ÐÀÇÂÈÂÀÒ
ÁÈÇÍÅÑÀ ÑÈ
ÏÚÐÂÎ ÒÓÊ È
ÈÇËÈÇÀÒ ÍÀ
ÂÚÍØÍÈ ÏÀÇÀÐÈ

Íàêúäå
Перспективите са огромни, именно защото технологиите и иновациите
навлизат и в този сектор. Те променят
модела на работа и спектъра на дейностите, които се предлагат. Появата на
иновативни компании ще преобрази из
основи този бизнес, тъй като не само у
нас, но и по света той се възприема като

нискоквалифициран и нископлатен. Посоката е към нов модел на предлагане
на услугите и организация на работата.
Все още обаче е рано да говорим, че
роботи ще изместят хората. По-скоро
технологиите оптимизират работната
среда и решават проблеми, с които работодателите на този етап не могат да
се справят. Липсата на хора до голяма
степен е резултат от лош мениджмънт,
установяват в „Доместина“. Нейните
основатели смятат, че дори липсата
на подготвени кадри се наваксва чрез
прилагането на иновативни методи за
привличане и задържане на хората.
Появата на такъв нов тип компании
започва да променя и нагласите на потребителите. Те виждат предимствата
на професионално свършената работа – и като отношение към клиента, и
като качество на услугата. „Скоро никой
няма да ползва неоторизиран доставчик на услуга, свързана с почистването
на дома или офиса“, смята Владислав
Симов.

РАЗВИТИЕТО В БЪЛГАРИЯ
Ñèëíè ñòðàíè
+ Äèíàìè÷íî ðàçâèòèå íà èíäóñòðèÿòà çàðàäè âñå ïî-øèðîêîòî èçïîëçâàíå íà òåçè óñëóãè îò êîðïîðàòèâíè è
èíäèâèäóàëíè êëèåíòè
+ Íàëè÷èå íà íîó-õàó è äîáðè ïðàêòèêè
+ Òåõíîëîãèèòå íàâëèçàò è â òîçè ñåêòîð
+ Êëèåíòèòå äúðæàò íà êà÷åñòâîòî è
ïðè ãîëÿìàòà êîíêóðåíöèÿ â áèçíåñà
ùå îñòàâàò îíåçè, êîèòî îòãîâàðÿò íà
òåõíèòå î÷àêâàíèÿ
+ Áúëãàðñêèÿò êëèåíò å ñêëîíåí äà
ïëàùà ïîâå÷å çà ïî-äîáðà óñëóãà
+ Âúçìîæíîñòè çà èçëèçàíå íà äðóãè
ïàçàðè ñëåä íàòðóïâàíå íà îïèò â
Áúëãàðèÿ
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Ñëàáè ñòðàíè
- Ìàëúê âúòðåøåí ïàçàð ñ âñå ïîâå÷å
èãðà÷è íà íåãî, ìíîãî îò êîèòî ïîäöåíÿâàò êà÷åñòâîòî
- Ëèïñàòà íà äîñòàòú÷íî êàäðè çàòðóäíÿâà áèçíåñà
- Òðóäíî çàäúðæàíå íà õîðàòà ñ êâàëèôèêàöèÿ
- Öåíèòå ñà âàæåí ôàêòîð â ðàçâèòèåòî

Èíâåñòèöèè è íîâè
ïàçàðè
Софтуерът позволява по-плътна
заетост, което дава възможност и за
по-високи възнаграждения. Същевременно хората, които натрупват
опит и са добри в своята работа,
може да монетизират тази експертиза, като обучават и други хора да
правят това. „Когато клиентите са
доволни, привличаме нови клиенти и бизнесът расте. Осигуряваме
професионална среда за работа –
хората са на трудов договор, имат
бонуси. Нашият модел на работа е
еталон за работодател“ – уверяват
от „Доместина“. От близо година насам тази компания развива дейност
и на полския пазар. През октомври
тя успя да привлече нова инвестиция от 1 млн. лв. Средствата са
предоставени като заем, който може
да се конвертира в дялово участие.
Привлеченото финансиране ще се
използва и за разрастване на паза-

ра в Полша.

Êîé ïå÷åëè
ñúñòåçàíèåòî
„Чистота Комфорт“ АД е друга
бързоразвиваща се фирма за почистване в България, която също е
сред новаторите в сектора. Основана през 2013 г., фирмата вече се
наложи като новатор в услугите професионално почистване, автомивки
и доставка на санитарно-хигиенни
консумативи, като същевременно
гледа и към нови възможности. Обслужват основно големи корпоративни клиенти. Още преди да стартират този бизнес, правят пазарно
проучване и установяват, че липсват
фирми, които работят по европейски
модел в бранша, че повечето компании в сектора са започнали дейност
преди 20-ина години и все още имат
същия начин на работа. Постоянно
се появяват семейни фирми с ограничен ресурс и с ограничен потен-

циал, тъй като им липсват идеи и
ноу-хау за по-добро развитие. „Чистота Комфорт“ залага на високото
ниво на обслужване - зад него стоят
немски сертификати за качество, за
безопасност, за опазване на околната среда, вътрешни системи за
контрол на процесите, нови автомобили, брандирано работно облекло
спрямо изискванията, нова техника.
Пазарът на услугите за професионално почистване става все по-наситен, конкуренцията е голяма, но тя
отсява онези, за чиито услуги потребителят е готов да плаща. Но и най-добрите срещат проблеми с кадрите. Да,
и в тази индустрия все повече кадрите
решават всичко. Ако не са достатъчно финансово мотивирани, те търсят
друга професионална изява. Или като
натрупат опит, отиват да работят на
по-платежоспособния западен пазар.
Но индустрията ще намери начин да
реши и този проблем.

ÇÀ ÏÎ-ÑÈÃÓÐÍÈ ÏÎËÅÒÈ

КРИЛА
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НАД БЪЛГАРИЯ

àâòîð: Áîæèäàðà Èâàíîâà

Т

рафикът над България непрекъснато нараства.
Ето защо ръководството на въздушното движение е една от основните дейности с огромно значение в сферата на въздухоплаването. Поради
тази причина постоянното развитие на сектора и
повишаването качеството на упражняваната специфична
дейност са от ключово значение. Държавно предприятие
„Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) осигурява и обслужва въздушното движение във въздушното пространство на Република България. Състои се от централно
управление и Центрове за обслужване на въздушното движение, които целят постигане на безопасност, ефективност
и редовност на полетите.
През българското въздушно пространство за едно денонощие преминават над 2000 самолета, а през лятото техният брой се увеличава до 3000. С отварянето през 2017 г. на
най-голямото летище в света – в Истанбул, се очаква още
по-голямо увеличение на въздушния трафик над България.
Това налага отварянето на нови работни места за ръководители на полети, които осигуряват безопасно и експедитивно движение. Три са основните дейности, за които те от-

говарят и следят – кула, подход и контрол. „Кула“ обслужва
самолетите непосредствено преди кацане, на самото летище и веднага след излитане. „Подход“ насочва летателните
средства за кацане, а „Контрол“ управлява прелитащия над
страната транзитен трафик.
Ръководител на полет е модерно и високотехнологично
работно място, което има добре развита социална програма, ясни правила за кариерно развитие и стимулиращо заплащане. За придобиване правото за упражняване на тази
професия е необходимо кандидатите да преминат през
6 етапа на подбор, а именно подбор на документи, тест
по английски език, тест FEAST (First European Air Traffic
Controller Selection Test) в две части, практически упражнения на стимулатор, проверка за медицинска годност и
заключително интервю. Задължително изискване е висше
образование с минимална образователна степен „бакалавър“, без значение на специалността. Друго важно условие
е добро владеене на английски език, което може да бъде
удостоверено със сертификат – IELTS, TOFEL, Cambridge
ESOL Exams-First Certificate in English (FCE), или да бъде
преминат безплатен тест във фирмата.

КРИЛА
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ÄÏ “ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÚÇÄÓØÍÎÒÎ
ÄÂÈÆÅÍÈÅ” ÒÚÐÑÈ
ÐÚÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ
ÍÀ ÏÎËÅÒÈ

Курсът за получаване на лиценз е безплатен и е с продължителност 15 месеца, като по време на обучението кандидатите ще получават стипендии.
Ръководител на полети е една от най-скъпо платените
професии у нас. Трябва да се знае обаче, че това е една от
най-рисковите и натоварени професии. В една определена
възраст всички искат да летят на самолет и те да са пилоти,
но интересното е „невидимата ръка“, която води тези самолети във въздуха, както и динамиката при тях, защото всеки
един ден е различен. У нас авиодиспечерите са около 300
човека, които работят в 5 центъра – в София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица.
Във връзка с по-голямата сигурност на въздушното
движение, ДП РВД започва програма за цялостна модернизация на всички основни системи, свързани с обслужването на въздушното движение. Проектите, които са
повече от 20 на брой, имат за цел повишаване на безопасността на управлението на полетите чрез внедряване
на нови технологии. РВД ще има нова система за оперативни гласови комуникации (VCS), базирана на VOIP,

пълно обновяване на средствата за осъществяване на
връзка „въздух-земя“ с използване на VOIP. Ще се внедри
технология за предаване на данни към борда на въздухоплавателните средства, модернизиране на инфраструктурата за пренос на глас и данни чрез използване на IP
технология, нова интегрирана система за запис и възпроизвеждане на гласова и видеоинформация.

Èíæ. Ìèë÷î Ëàìáðåâ:

МЕХАНИЗМЪТ ЗА СВЪРЗВАНЕ
ÍÀ ÅÂÐÎÏÀ ÄÀÂÀ ÍÎÂÈ
ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄ ÍÊÆÈ

ИНФРАСТРУКТУРА
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И

нж. Ламбрев, в началото
на месеца бяха подписани договорите за модернизация на железопътния
участък София – Елин Пелин, за строителство на жп участък Скутаре – Оризово и за финансиране на проект „Модернизация
на железопътния участък Костенец
– Септември“. Откъде постъпва
финансирането и какво е участието на държавата в него?
- Трите проекта са част от коридор „Ориент/Източно - Средиземноморски“. Коридорът свързва Северно, Балтийско, Черно и Средиземно
море, като така се оптимизира използването на съответните пристанища и морски магистрали. Коридорът
продължава през Гърция до Кипър.
В България коридорът обхваща направленията Видин-София-Кулата и
София – Пловдив - Бургас/Свиленград – турска граница.
Сключеното финансово споразумение за съфинансиране на проекта
за модернизация на жп отсечка София-Елин Пелин е на стойност 132
млн. лева, като 85% от тях са със съфинансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ). По същия
финансов източник ще бъде и финансирането на проект „Модернизация
на железопътния участък Костенец
– Септември“. Подписаното финансово споразумение е на стойност 348,6
млн. лева, от които приблизително
296 млн. лева са осигурени от МСЕ.
Предвижда се проектът Скутаре
- Оризово да се финансира по ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. на стойност
63 млн. лв., като 15 % е държавното
финансиране.
Очакваме общата сума за железопътна инфраструктура от Оперативна
програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ (ОПТТИ) и МСЕ до

2022 г. да достигне 2 милиарда лева с
националното съфинансиране.
- Кога ще започнат строителните
дейности и какво включват?
- Модернизацията на железопътната отсечка София – Елин Пелин е
част от направление София - Пловдив – Бургас. Железопътната линия
София - Пловдив е сред ключовите железопътни връзки в страната
с важно регионално, икономическо
и стратегическо значение, като линия, свързваща един от най-големите индустриални центрове – София,
с Пловдив, Бургас, Стара Загора и
цялата Югоизточна България. На
07.11.2016 г. подписахме договора за проектиране и строителство.
Предстои 12 месеца проектиране и
се очаква реалното строителство на
жп отсечката София - Елин Пелин
да стартира в края на 2017 г. То ще
включва модернизация на железния
път и съоръженията за скорост от 160
км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч
за товарни влакове. В отсечката ще
бъдат изградени и изцяло нови съоръжения на контактната мрежа, системи и съоръжения на външно електрозахранване и външно осветление
на гаровите райони.
Предвидена е и реконструкция
на коловозното развитие на гарите
в жп участъка, изграждане на нови
или реконструиране на отводнителни
съоръжения - отводнителни канали,
предпазни канали, дренажни системи.
Ще се инсталират маршрутно-компютърни централизации, с което ще
се постигне по-високо ниво на безопасност, ще има възможност за диспечерско управление на участъците
от единен диспечерски център.
В обхвата на проекта е залегнала
и реконструкция на съществуващите
пешеходни подлези. Премахване на

два броя пресичания на едно ниво
(прелези) и замяната им с пътни надлези в района на гара Казичене и
спирка Верила.
По трасето ще бъдат изградени и
шумозащитни съоръжения, намаляващи нивата на шум в урбанизираните територии, както и нови огради,
препятстващи преминаването през
жп линията в районите на гарите и
междугарията.
Модернизацията на железопътната отсечка Костенец - Септември
също е част от приоритетния коридор, свързващ сръбската граница с
пристанище Бургас, а също така и с
гръцката и турската граница.
Очаква се строителните дейности по този проект да стартират през
септември 2017 г. с изграждане на
жп линията, нови съоръжения на
контактната мрежа, външно електрозахранване и осветление на гаровите
райони, както и внедряване на съвременни системи за контрол и управление на влаковото движение.
Предвидено е изграждане на три
нови тунела, а също и премахване на
пресичанията на едно ниво и замяната им с три пътни надлеза и един подлез. Ще бъде изградена и нова гара
Костенец, както и ремонт на съществуващата гара Белово.
Освен това ремонтните дейности
ще обхванат и реконструкция на тягова подстанция Белово. Ще бъдат изградени и шумозащитни съоръжения,
намаляващи нивата на шум в урбанизираните територии.
По третия проект, които включва
рехабилитацията на отсечката Скутаре – Оризово строителните дейности
обхващат рехабилитация на железен
път и съоръжения в участъка Скутаре - Оризово, както и в гарите Маноле, Белозем и спирка Опълченец.

Включени са още рехабилитация на
контактната мрежа, осигурителната
техника и телекомуникации в железопътния участък.
- Кои от обектите ще са най-тежки за изпълнение? Какви предизвикателства бихте могли да срещнете в процеса на изпълнение?
- Несъмнено най-тежък за изпълнение ще е участък Костенец - Септември. В него трябва да бъдат изградени 3 еднотръбни тунела с обща
дължина 4568 м и 23 моста и виадукти, като единият виадукт е с дължина
522 м, което е сериозно предизвикателство.

Най-голямото предизвикателство
при изпълнението на проекта Скутаре - Оризово ще бъде спазването
на графиците за строителство, които
в същото време да не нарушават в
голяма степен графика за движение
на влаковете. Затрудненията идват
от факта, че жп линията в обхвата на
обекта е еднопътна, а железопътния
трафик в участъка е интензивен и е
формиран както от български, така и
от международни състави и не можем
да си позволим закъснения от графиците за движение.
Въпреки трудностите, смятам,
че ще успеем да изпълним всички
проекти в срок и с необходимото качество.

È

Èíæ. Mèë÷o Ëaìápeâ e ãeíepaëeí äèpeêòop ía HK “Æeëeçoïúòía èíôpacòpyêòypa” (ÍÊÆÈ) oò 20.10.2009 ã. Çaâúpøèë e BBTÓ “Toäop Kaáëeøêoâ" è ïpèòeæaâa
ìaãècòúpcêè còeïeíè ïo cïeöèaëíocòè “Tpaícïopòío còpoèòeëcòâo” è
“Èêoíoìèêa ía òpaícïopòíaòa ôèpìa”. Öÿëàòà ìó êàðèåðà ïðåìèíàâà â êîìïàíèèòå íà ÁÄÆ è ÍÊÆÈ. Ðàçãîâàðÿìå ñ íåãî çà àêòóàëíèòå ïðîåêòè íà ÍÊÆÈ.

ИНФРАСТРУКТУРА

Друг проблем е осигуряването на
достъпа на строителната техника до
обекта в участъка Костенец - Белово
поради планинския терен, което налага по-специфична технология на
работа.
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Изпълнението на такива съоръжения е съпроводено с големи рискове,
които могат да доведат до забавяне
на изпълнението на проекта. Тук найвече става дума за геоложките условия при изграждането на тунелите.

РАЗВИТИЕ
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Ôîòî: Äåñèñëàâà Âåñåëèíîâà

НА НОВ ПАЗАР

Добрите стоки и услуги си проправят път с печеливша маркетингова стратегия и с ноу-хау как успешно да се навлезе на нов
пазар, уверява Никола Хаджиев

àâòîð: ßíà Êîëåâà

Б

изнесът и пазарите са в постоянна динамика.
Брекзит стана повод повече от три-четвърти от
главните изпълнителни директори да заявят, че
обмислят преместване извън Великобритания
на седалищата на компаниите, които управляват,
сочи проучване на консултантската компания KPMG. Глобализацията е факт и когато на едни пазари стане тясно по
една или друга причина, бизнесът прави релокация. Дали
България ще съумее да се възползва от новите ситуации,
които се създават на някои от големите пазари, е въпрос и
на активност на българските институции, които да убедят

бизнеса, че тук всяка компания ще намери добри условия
за развитие. Може да се каже, че екосистемата вече е със
стъпка напред – появи се и специализирана компания, която помага на бизнеса да се установи в България.

Ñîôèÿ è Áóêóðåù
Идеята за създаването на фирма Relocator се ражда от
интереса на чуждестранния бизнес към България. Нашата
страна е във фокуса на вниманието с членството в ЕС и с
близостта си до Стара Европа, с ниските данъци и осигуровки, с квалифицираните кадри, които не струват скъпо.

Интерес да отворят офиси в Румъния имат търговски,
производствени и логистични компании. Развитието на
електронната търговия там изостава от нивото в България,
а това определено е ниша. Затова към този пазар се насочват интернет магазини, но се оказва, че в Румъния куриерските услуги все още не са така добре развити, както
в България. Но ситуацията се мени - Speedy вече стъпи
на този пазар, а Econt предлага франчайз. Туристически
агенции също имат желание за присъствие в Румъния. Добри възможности се откриват за хранително-вкусовата промишленост и за търговията на дребно, макар пазарът там
да е наситен. Добрите стоки и услуги си проправят път с
печеливша маркетингова стратегия и с ноу-хау как успешно
да се стъпи на нов пазар, смята Никола Хаджиев.

Íàäåæäíè ïàðòíüîðè
Защо бизнесът да се довери на друг при установяването на бизнес на нова територия? Просто защото компания,
която има опита и съответните партньори на този пазар,
ще направи това много по-лесно, бързо и ефективно. Освен това ще излезе и по-евтино, отколкото по модела „Проба-грешка“ и неприятности с хора, които не са коректни.
Най-важното при стъпването на нов пазар е то да стане
по най-добър начин, като се пестят време и ресурси. „Ние
можем да поемем целия процес от регистрация на фир-

Ïðèòåãàòåëíà ñèëà
Всеки бизнес, който стъпва на нов пазар, има нужда
бързо да започне да функционира нормално и това е възможно, когато имате точния партньор, който да съдейства
преместването да не е ходене по мъките. България има
много предимства, например западни компании в сферата
на парфюмерията и козметиката виждат плюсове да са в
сърцето на Розовата долина заради наличието на добри суровини и на квалифицирани специалисти. Те са по-склонни
да преместят тук свои производства, складове и логистика,
когато имат надежден партньор, който да е заедно с тях в
този сложен процес. Тук е пъти по-евтино, затова и логистични компании и фирми в сферата на услугите в момента
проучват възможностите за установяване в двете балкански страни, като наблюдават и икономическия растеж. Проблемът с кадрите в България остава, но колкото по-добре
икономиката се развива, възнагражденията ще нарастват
и хората ще са по-мотивирани да остават тук, а и да идват
да работят в страната. Глобализацията променя нагласите
и влияе на мобилността и на бизнеса, и на хората. В България стандартът на живот е добър и климатът е благоприятен, има чудесни възможности за пазаруване, хранене,
развлечения и отдих. Остава бизнесът да ги мотивира да
работят именно тук.

Õîðèçîíò
Доброто сътрудничество с Българската агенция за инвестиции и с търговските ни представители зад граница би
направило мисия „Възможна“ установяването на повече
чуждестранен бизнес у нас. Брекзит е шанс в България да
дойдат нови чуждестранни компании. Relocator вече ангажира свои хора в Лондон със задачата да привличат фирми, готови да преоткрият Източна Европа.
Успехът идва, когато във всяка ситуация виждаме възможност, а не невъзможност. В крайна сметка релокацията
на значим бизнес в нашата страна зависи от всички нас,
които вярваме или не вярваме, че си струва да са тук.

ÂÑÅÊÈ ÁÈÇÍÅÑ, ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÙ ÑÅ ÍÀ ÍÎÂÀ
ÒÅÐÈÒÎÐÈß, ÈÌÀ ÍÓÆÄÀ ÁÚÐÇÎ ÄÀ ÇÀÐÀÁÎÒÈ È ÒÎÂÀ
Å ÂÚÇÌÎÆÍÎ Ñ ÏÎÄÊÐÅÏÀÒÀ ÍÀ ÒÎ×ÍÈß ÏÀÐÒÍÜÎÐ
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Îòâúä Äóíàâ

мата, правни и счетоводни услуги, отваряне на офис, наемане на хора, до изработване на маркетингови анализи и
стратегии и популяризиране на бранда. Така компанията
ще има реален тласък в своя нов бизнес на нов пазар“,
обяснява Никола Хаджиев. Доверието е важно и колкото повече бизнеси направят успешен трансфер на нова
територия, толкова по-лесно ще отпаднат съмненията на
всички, които имат колебания дали си струва да дойдат в
Източна Европа.

РАЗВИТИЕ

По-ниските разходи са си по-ниски разходи. И тъй като все
повече български компании гледат и към северната ни съседка като възможност за бизнес растеж, Relocator ще съдейства при установяване на бизнес както в България, така
и в Румъния. Засега преместване в Румъния се предлага
само за български компании, но след натрупване на опит и
трасиране на пътя услугата ще е възможна и за фирми от
цял свят. Страната отвъд Дунав е привлекателна не само с
това, че пазарът е близо три пъти по-голям, а и защото тяхната съдебна система си спечели доверието на бизнеса,
че вече работи добре. Някои от фирмите, желаещи разрастването им да продължи, имат офис в Русе и така логистиката е съвсем улеснена. Друг плюс за бизнеса да се появи
на този пазар е, че там потребителите са по-платежоспособни. Стандартът на живот в Букурещ е малко по-висок
от този в София, уверява Никола Хаджиев, управител на
Relocator. Зад компанията стоят и основателите на Symbol
Media Group - група от комуникационни агенции, предоставящи разнообразни услуги в сферата на маркетинга и рекламата. Добрата маркетингова стратегия и правилната комуникация са важен фактор при навлизането на нов пазар.

ÏÐÎÌßÍÀÒÀ Å НЕИЗБЕЖНА
àâòîð: ßíà Êîëåâà

Б

ъди промяната, която искаш да видиш в света,
казва Махатма Ганди. Промяната е непрестанен
процес. Всяка компания иска да е ефективна и успешна, но й пречат стратегическите ограничения
- вътрешни и външни. Външните са свързани със
средата, в която се прави бизнес, зависят от политическата конюнктура, от очакванията на клиентите, от технологиите и глобалната икономическа среда. Върху външните
обстоятелства по-трудно се влияе. Затова е важно всяка
компания да се фокусира първо върху всичко, което е под
неин контрол да развие. Вътрешната промяна ще й позволи гъвкавост спрямо външните стратегически ограничения,
твърди Анастас Гогов. Той е бизнес коуч и консултант по
стратегическо управление, основател и председател на
първия бизнес клуб за стратегическо развитие и лидерство
The Management Board (www.managementboard.bg).
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Îòâúòðå íàâúí
Искаме ли да влияем на средата, трябва първо да видим
какво става в нашата организация. Начинът, по който я управляваме, по който вземаме решения и по който протичат
процесите, оказва въздействие и върху средата. Затова лидерите на организацията трябва да си дадат сметка какви
принципи следват, как работят, как са организирали цялостния мениджмънт на фирмата и управлението на оперативните процеси, на талантите и на ресурсите. Колкото повече
компании създадат правилна вътрешна организация на работа, чрез ефекта от мащаба ще повлияят и върху средата.
Така вътрешната промяна ще сложи и външен отпечатък.

Ïðîáîéíèòå
Добрата организация в компанията и промяната зависят от мотивацията на лидера – управител, изпълнителен
директор, председател на УС. Трябва да има осъзнатост,
отговорност и управленска воля. Промяната също така е
въпрос на време, на средства и на усилия. Нагласите на
хората трябва да се пренастроят, начинът на работа, а и
самите процеси трябва да се реорганизират. За целта са
нужни инвестиции в обучение, а понякога - нови машини и
оборудване. Може да се наеме консултант, който знае как
да се постигне по-висока ефективност и може да измери
къде са слабите места и пробойните в организацията. Нужна е последователност, а много големи компании инвестират донякъде, стигат до определени резултати, но става
смяна на ръководството и усилията за ефективност спират
дотам, споделя Анастас Гогов.

Àâòîðèòàðíèÿò ñòèë
Често има собственици и ръководители, които изцяло
централизират управлението на компанията. Те не делегират права за управление и вземане на решения. Така забравят за своята основна функция – да създават работа
на другите. И вместо да е лидер и визионер, ръководителят става оперативен служител и губи стратегическия си
фокус. Компаниите с авторитарен стил на управление не

дават високи резултати, тъй като те не постигат нужната
ангажираност на служителите към дългосрочните усилия за
развитие на бизнеса, тъй като не им дават възможност за
творчески принос и себеизява на ряботното място. Според
Анастас Гогов печелившата стратегия е работодателят да
намери начин хората да са максимално ефективни, а не да
ограничава инициативата им и да работи вместо тях.

Àíãàæèðàíîñò íà âñåêè

Има компании, които не спират да търсят начини за своето постоянно развитие. Те работят в организационна съгласуваност. Постигат такива взаимоотношения между хората
на всяко ниво на организацията, че всички те да гледат в
една посока към високите цели на компанията и по този начин постигат желаните резултати. Хората, работещи за осъществяването на тази дългосрочна глобална визия, може
да получават под една или друга форма личностно удовлетворение за своите усилия и съпричастност. По думите на
Анастас Гогов този модел се реализира в четири основни
области: ангажираност, комуникация, фирмена култура и
сътрудничество. Когато има съгласуваност на всички нива,
тогава организацията постига своя най-висок потенциал –
генериране на продукция и на блага, постигане на повече
продажби и на по-високи финансови резултати, бонуси за
служителите. Консултантът по стратегическо управление
може да помогне в усилията да има съгласуваност на всички нива. Той работи с изпълнителния директор и собственика на бизнеса, с директорите на дирекции, които влияят в
различните ключови направления на организацията. Важно
е да се види каква точно е комуникацията в организацията,
как се създава визията за постигане на успех, как се планира, кои са приоритетите, каква е фирмената култура и работната среда, каква е ролята на всеки един служител, каква е дългосрочната перспектива, която хората да следват.

Ñàìîóïðàâëåíèå
Демократичните организации гарантират равно включване на всички служители на организацията на всички
нива. Решенията се вземат единодушно или с мнозинство.
Екипът гласува кой да е мениджърът, с какъв мандат, каква
да е заплатата му, какви бонуси да се разпределят и при
какви условия да се дават. Служителите преценяват колко
да работят и дали и при какви условия да полагат извънреден труд. Екипът поема пълна отговорност за решенията,
като инвеститорът, собственикът или управителят си запазва правото на вето, когато решенията са извън гласа на
разума. Това е процес, свързан с еволюцията на мисленето
на служителите. Но също така трябва да бъдат предвидени
средства за организационната промяна. Има ли грешка, тя
има своята цена.

Ïðîçðà÷íîñò

В организацията е по-добре да има прозрачност и то на
всяко ниво. На Запад обявите за работа са с фиксирани заплати, а в България се наложи моделът на непрозрачност.

ÊÎÍÑÓËÒÀÍÒÚÒ ÀÍÀÑÒÀÑ ÃÎÃÎÂ ÑÚÂÅÒÂÀ
ÊÀÊ ÊÎÌÏÀÍÈÈÒÅ ÄÀ ÑÅ ÎÑÂÎÁÎÄßÒ ÎÒ
ÑÂÎÈÒÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß
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Ôîòî: Äåñèñëàâà Âåñåëèíîâà
Анастас Гогов е наясно как компаниите да скъсат със своите стратегически ограничения и да управляват промяната

Тя е породена от това, че хората, които получават големите заплати, често нямат усещането, че наистина ги заслужават. В крайна сметка степента на прозрачност е правопропорционална на добавената стойност, която
хората допринасят за компанията. Напоследък обаче в някои компании
се появява тенденция към по-голяма прозрачност. Такава воля трябва да
има в управителя или в собственика на компанията, който взема решенията. По правило, когато доходите в една организация станат прозрачни,
хората стават по-трезви и започват да работят по-усърдно. А когато този
модел е съчетан с формата на демократично управление, хората започват да не търпят онези, които не са продуктивни. Първоначално има съпротива срещу прозрачността, но когато тя се въведе, хората сами се
дисциплинират и започват да работят повече. Това според Анастас Гогов
дава отражение на крайните резултати на екипа като цяло.

Óñòîé÷èâîñò

Ограниченията са следствие от вземането или невземането на определени решения. Трябва да се идентифицират проблемите в организацията, но като цяло те са пряка функция на управленския модел на
лидера, който взема решенията. С ясен бизнес фокус и визия за пътя
към набелязаните цели, организацията може да постигне позитивната
промяна. Анастас Гогов е установил, че организацията е огледало на решенията на лидера. Когато се предприема някакво действие, трябва да
се мисли какво ще е отражението върху развитието на компанията сега
и след време и дали по този начин се създава устойчивост на средата.
Всяка организация може да се променя и да се развива към по-добро, но
само с правилните мерки.

СТЪПКИ КЪМ ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ

1.

Ïðîìÿíàòà å ïîñòîÿíåí ïðîöåñ. Òÿ
ñòàâà íåçàâèñèìî îò òîâà äàëè èñêàìå, èëè íå èñêàìå. Âúïðîñúò å äàëè ùå
ñìå ïàñèâíè, èëè ùå èçïîëçâàìå âñÿêà
âúçìîæíîñò, çà äà ñòèãíåì ïî-áúðçî äî
íàøàòà êðàéíà òî÷êà. Òðÿáâà äà èìàìå ðàçáèðàíåòî çà òîâà êàêâî òî÷íî ñå
ñëó÷âà è êàê äà ãî ïîëçâàìå â íàøà ïîëçà.

2.

Óïðàâëåíèåòî íà òàëàíòèòå è ëè÷íàòà
åôåêòèâíîñò íà ñëóæèòåëèòå å âàæåí
ìîìåíò çà âñÿêà îðãàíèçàöèÿ. Íóæíè ñà
õîðà ñ èíîâàòèâíî ìèñëåíå. Óñëîâèÿòà
ñå ìåíÿò ïîñòîÿííî è òîâà íàëàãà ñëóæèòåëèòå äà ñà àäàïòèâíè è äà ðàçâèâàò
íîâè óìåíèÿ.

3.

Íóæåí å ôîêóñ âúðõó ïàçàðèòå è ïðîäàæáèòå, èçãðàæäàíåòî íà áèçíåñ
ñòðàòåãèèòå, ñúçäàâàíåòî íà ïîäõîäÿùèòå ìàðêåòèíãîâè ïîñëàíèÿ. Ðàçâèòèåòî íà
ïàçàðà è êîíêóðåíòèòå äà ñå äúðæàò ïîä
îêî. Ïî-äîáðå å äà èìàìå ñòðåìåæà íèå
äà ñìå âîäåùèòå, à íå äà ñëåäâàìå òðåíäà, êîéòî äðóãè çàäàâàò.

ÁÚËÃÀÐÈß Å ÌßÑÒÎÒÎ ÄÀ

СЪЗДАВАШ И ПРОМЕНЯШ
ÌÀÐÈÅËÀ ÂÀ×ÅÂÀ Å ÅÄÈÍ ÎÒ ÎÑÍÎÂÀÒÅËÈÒÅ ÍÀ “ÒÓÊ-ÒÀÌ” ÑÄÐÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÍÀÐÎÄÍÈÖÈÒÅ ÍÈ, ÊÎÈÒÎ ÑÅ ÂÐÚÙÀÒ ÎÒ ×ÓÆÁÈÍÀ
àâòîð: Ìàÿ Öàíåâà
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М

ариела не е обикновена
майка, предприемач или
жена. Крехка на вид, тя
излъчва силна енергия и
от първата реплика разбираш, че знае какво и защо го прави.
Още преди да навърши 30 години, е
усетила вкуса на живота на гражданин на света, който мисли глобално
и действа локално, независимо дали
се намира в Китай, САЩ, Франция
или в София, Варна. „Аз не се чувствах добре в САЩ, а в България, ако
си млад човек и имаш идеи да развиваш нещо, има много повече потенциал да успееш. Така стартирах две
инициативи („Кариера в България.
Защо не?“ и „Академия за родители“
- б.а). Това е нещо, което не ми се е
случвало другаде. Хората са жадни
да се случват хубави неща и винаги
помагат“, пояснява тя.
Мариела е една от основателите
на сдружението „Тук-там“ на българите, които се връщат от чужбина. С нея
не можеш да говориш с клишета по
темата. Тя знае как се взима подобно
решение както от собствен опит, така
и като съпреживяване. И отговорът й
на въпроса ми как „Тук-там“ мотивира
сънародниците ни извън граница, е
прост – не ги убеждава, а информира
и насърчава тези, които имат желание да се върнат, с професионална
ориентация, социална среда.
Все пак „Защо“. „Най-голямото
„ЗА“ е това, че в България можеш да
създаваш, да израстваш бързо в кариерата, защото има голям глад за
хора, които искат да живеят по-добре. Тук никога не знаеш какво ще се
случи утре. Ако искаш нещо подре-

дено, структурирано и ясно, по-скоро
живей в Германия, но ако искаш да
създаваш и променяш, избери България“, обяснява тя. Мариела се дразни
от реакции като „Нещо не си наред,
нещо се е случило навън и затова си
тук“. „Този негативизъм и песимизъм
са най-дразнещи. Всичко останало
е нормално. Бюрокрация и политици има навсякъде. Най-интересното
е, че досега не съм била в държава,
която да си харесва политиците“, завършва тя.
Мариела има защо да вярва в успеха на „Тук-там“, но знае, че е илюзия, че всичките ни сънародници зад
граница ще поемат към дома. „Ако
върнем 1 000 000 накуп, ще изринем
света. Хората ще продължат да заминават и да се връщат. Все повече
пътуват, някои няма да се върнат, но
продължават да помагат на България
по най-различни начини“.
Предприемач по призвание, Мариела оценява като едно от най-големите постижения на новата вълна
български граждани на света това, че
виждат не само проблеми, но и решения. В нейния случай този опит идва
още от обучението в Американския
колеж в София, където вижда как за
награда от една пица учениците са
готови да влязат в състезание по…
чистене. Така разбира, че „със забавен и елементарен подход може да
провокираш хората да направят нещо
хем полезно, хем приятно“.
Основите на доброволчеството и
икономическото образование я водят към следващата логична стъпка
– да се развива като предприемач,

но с мисия. Балансът е крехък - „все
пак не го правиш, за да станеш милионер, а да е разумно и печелившо за всички страни“. Мисията „да
си полезен на другите, защото нищо
друго няма смисъл“ вероятно прави
по-голямо предизвикателството „да
си блъскаш главата в стената непрекъснато и да разрешаваш проблеми,
които нормалният човек не разбира,
ходейки на работа от 9 до 5“.
Фактът, че „Тук-там“ и партньорите
им организират кариерното изложение „Кариера в България. Защо не?“,
което събира работодатели и българи
от чужбина вече 9 години, показва, че
бизнесът със социална мисия не е
илюзия. Няма национална статистика за заминалите и за върналите се,
но между 1000 и 1500 души годишно
идват за събитието. В „Тук-там“ са
направили и повече от 200 интервюта с успешни истории на хора, които
избрали България.
„Кариера в България. Защо не?“
променя както човешки съдби, така
и социалните отношения между работодателите и новозавърналите се
българи. Мариела обяснява, че недоверието, че те са тук за малко и бързо ще си тръгнат, ще искат нереално
високи заплати, се измества от признание на качествата на кандидатите,
заради познаването на чуждестранните бизнеси и култури, контактите
зад граница.
Предприемаческата среда също
се променя динамично. „Много от новозавърналите се внесоха неща, които преди ги е нямало - като coworking
пространствата и бизнес инкубатори-

те например, и съответно изградиха
цели нови бизнес ниши и възможности. Други допринесоха с опита и
контактите си, за да може местните
бизнеси да оперират по-ефективно
и устойчиво. Със сигурност много от
експортно ориентираните фирми се
възползваха и разраснаха благодарение на опита на завърналите се“,
казва Мариела.
Днес тя и семейството й са тук и
както казва „живеем добре, нищо не
ми липсва“. Животът в САЩ я кара
да оцени какъв късмет е имала с
близките си. „Аз съм успяла благодарение на това, че съм била в България. Тук не е нито Западът, нито Изтокът. Западът е да работиш, за да
купуваш още и още вещи, а Изтокът
е другата, духовна крайност. Страната ни е интересна симбиоза между
двете“.

95
МИСИЯ

Ôîòî Ëè÷åí àðõèâ

Ìàðèåëà Âà÷åâà å åäèí îò
îñíîâàòåëèòå íà îðãàíèçàöèÿòà “Òóê-òàì” è íà
“Àêàäåìèÿ çà ðîäèòåëè”.
Òÿ å ñ èêîíîìè÷åñêî îáðàçîâàíèå îò óíèâåðñèòåòà â Ïðèíñòúí, ÑÀÙ, è å
æèâÿëà íà òðè êîíòèíåíòà, äîêàòî å ðàáîòèëà
ïî ìàãèñòúðñêàòà ñè
òåçà â îáëàñòòà íà ïðåäïðèåìà÷åñòâîòî â EM
Lyon (Ôðàíöèÿ), Zhejiang
University (Êèòàé) è Babson
College (ÑÀÙ). Ìàðèåëà
íàìèðà ïîíå òðè äîáðè
ïðè÷èíè äà ñå âúðíå è
îñòàíå â Áúëãàðèÿ: çàðàäè “Òóê-òàì”, êàðèåðíèÿ
ôîðóì “Êàðèåðà â Áúëãàðèÿ. Çàùî íå?”, à ïðåç ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè - è
çà äà îòãëåæäà ñèíà ñè â
ðîäèíàòà ñè. “Åäèíñòâåíîòî, êîåòî èñêàì, å õîðàòà, êîèòî èìàò äîáðè
èäåè, äà ãè ðåàëèçèðàò
çàåäíî. Â Áúëãàðèÿ, àêî ñè
ìëàä ÷îâåê è èìàø èäåè
äà ðàçâèâàø íåùî, èìà
ìíîãî ïîâå÷å ïîòåíöèàë
äà óñïååø”, êàçâà òÿ.

Мариела вярва и работи за България, но не се страхува от промени. Готова е да събере багажа точно за 20
минути и да стигне където и да е. Има
и план Б, ако план А не работи. „Аз
съм смесица от разбиранията и вярванията на различните места, където
съм живяла от 18-годишна възраст
насам. Лесно ми е да се адаптирам,
където и да ме пратиш, след като в
Китай се оправих без китайски...“, усмихва се уверено.
Събеседничката ми се събира с
хора като нея, които са се изолирали
от останалите с мислене, че някой
друг трябва да ги оправи. В динамичната среда на младите предприемачи
намира вдъхновение сред тези, които
вярват, че променят България – например „Заедно в час“, „Уча се“, „Обединени идеи за България“, мрежата
„Хлебна къща“. Говори със страст и

гордост за „Тук-там“: „Няма друга такава организация. Като изключим Ирландия, реално никъде другаде няма
измислено решение на изтичането на
мозъци“.
Мечтата й за България е повече
мисия, отколкото копнеж: „хората,
които имат добри идеи, да ги реализират заедно. Има много хора,
които стартират нещо само за да
са водещи. Губи се от опита на предишните поколения, но ако работят
заедно, могат да стигнат по-далеч
и по-бързо“.
Завършваме с пожелание, което
ако се сбъдне, може да промени
света - песимистите да правят по
малко добро и хората да виждат
страхотните неща, които се случват. Рецепта за благоденствие,
която важи навсякъде по света.

ÂÅËÎÐÅÂÎËÞÖÈß
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с HALFBIKE

Мартин Ангелов
(вляво) и Михаил
Кленов вярват, че
все повече хора
ще оценяват
предимствата на
този велосипед
от ново
поколение

àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Б

ългарското „полуколело“ има потенциал да покори света. Неговата търговска марка е Halfbike
и тя вече е нарицателно за нова категория велосипеди, хибрид между добре познатото колело и скейтборд, които се карат в изправено
положение.

Èäåÿòà
Както става с някои от най-големите идеи, всичко започва на шега. През 2010 г. младият архитект Мартин
Ангелов се готви за участие в международен конкурс за
дизайн в Сеул и разработва концепции за колело. Искал

да направи много просто и компактно превозно средство.
И тъй като обича крайностите, решил да види докъде
фантазията може да го отведе. „Тогава се роди идеята
за правото каране, задвижването на предното колело и
управление със задницата. Две години по-късно любопитството ми ме накара да започна да правя прототипи.
Първите бяха изработени с подръчни материали и бяха
трудни за каране. Постепенно „нещото“ започна да прилича на продукт и през 2014-а с моя състудент Михаил
Кленов решихме да покажем колелото на света, като направим първата си Kickstarter кампания. Беше страхотно
приключение, от което научихме много“, разказва Мартин

Êàê äà îòñååì äîáðàòà
áèçíåñ èäåÿ è äà èìàìå óñïåõ
Ñúâåòè îò Ìàðòèí Àíãåëîâ

1.
2.
3.
4.

Освен вярата в това, което правиш, трябва много добре да разбираш всеки детайл от
него.
Добра идея за мен е тази, която има потенциал
да развълнува хората, да им даде ново преживяване, като същевременно е и полезна.
Много хора поставят цифрите преди съдържанието и се задушават още преди да започнат. Ако те води любопитството и имаш
достатъчно опит и знания за това, което правиш,
нещата рано или късно се получават.
Успехът е едно от най-относителните неща,
които съществуват. За мен на първо място
това е удовлетворението от свършената работа и крайния резултат и емоцията по време на целия път. А когато можеш да споделиш това, успехът
е още по-смислен.

Ангелов. Така двамата млади архитекти, вместо да проектират сгради, създават фирма Kolelinia и навлизат в
света на продуктовия дизайн.

градски транспорт, твърдят неговите създатели.

Êîãàòî òå çàáåëåæàò

Двамата архитекти минават през безброй трудности,
които съпътстват еволюцията на колелото. С усилия и
упорство постигат качество на продукта, което да може
да се мултиплицира в хиляди екземпляри – без никакво притеснение, че хората по цял свят ще получат това,
което създателите на Halfbike знаят, че може да им дадат. Двигателят на техния успех е, че многото изпитания
ги амбицират, а не ги отказват. Създават сплотен екип,
който преследва мечтата за световна велореволюция.
Производственият процес вече е много добре структуриран, имат надеждни партньори и се разширява мрежата
от хора, с които работят. Производството е базирано в София, стараят се по-голямата част от компонентите да произвеждат сами. Фирмата все още е малка, но пък постига
висока ефективност. Пазарът им определено е в чужбина,
като най-големи продажби имат в Западна Европа и САЩ.

Ïðåäèìñòâà íà ïðîäóêòà
Но кои са предимствата на Halfbike, които пазарът
съзря в него? Липсата на седалка не уморява ли, питат
всички, които за пръв път виждат необичайния велосипед. Halfbike предлага съвсем друго изживяване и стимулира сетивата и рефлексите по коренно нов начин,
раздвижва цялото тяло и подобрява баланса. Липсата
на седалка изглежда странна на пръв поглед и хората си
мислят, че е трудно за управление, но след малко практика тялото и мозъкът се адаптират добре. Колелото е
компактно и леко и много добре се комбинира с кола или

Íîâè õîðèçîíòè
Мартин Ангелов и Михаил Кленов искат все повече хора да
се запознаят с възможностите на техния продукт, защото вярват, че точно този нов модел велосипед създава невероятни
емоции. Засега той е малко познат и всички, които го притежават или имат досег до него, не са успели да разгърнат потенциала му. Целта е да се разшири мрежата от партньори и да
се намери начин хората да излязат извън рамката на своето
мислене и предубеждение и да видят предимствата на странния велосипед на българската фирма Kolelinia.

ÌÀÐÒÈÍ ÀÍÃÅËÎÂ È ÌÈÕÀÈË ÊËÅÍÎÂ ÑÀ
ÀÐÕÈÒÅÊÒÈ, ÍÎ ÏÐÀÂßÒ ÏÐÎÁÈÂ Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈß
ÄÈÇÀÉÍ Ñ ÊÎËÅËÎ ÕÈÁÐÈÄ ÁÅÇ ÑÅÄÀËÊÀ
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На следващата година имат нов модел, много опит и
пускат втора кампания в Kickstarter. Само за 12 часа те
постигат целта си и не могат да повярват какво се случва.
Емоцията варира от голяма радост до „ами сега какво ще
правим“. Привличат близо 1 млн. долара и получават над
2000 поръчки. Това е много по-далеч от целта им – 50 000
долара и около 150 велосипеда. Halfbike се оказва найфинансираният проект за превозно средство в Kickstarter.
Следват изключително трудни месеци, но успяват да произведат всичко, което са обещали. „В началото имаше
прекалено много неизвестни, но постепенно с огромен
труд и много инфарктни моменти нещата си дойдоха на
мястото“, уверява Михаил Кленов.

Ïðîèçâîäñòâî
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Ôîòî Microsoft

ÑÒÀÂÀ ËÈ MICROSOFT
ÕÀÐÄÓÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈß

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

З

апочнала като софтуерен
разработчик и постепенно
навлязла в много от перспективните
технологични
сегменти като видеоигрите,
„облачните“ услуги, ERP системите и
музикалните плеъри, днес Microsoft
е сред най-влиятелните компании в
ИТ сектора. А с най-новите си анонси, направени на специално събитие
в края на октомври в Ню Йорк, компанията показа, че възнамерява да
разшири своето присъствие на хардуерния пазар, както и в някои иновативни сфери като разработката на 3D
съдържание. Ето и най-интересните
новини от конференцията:

Windows 10
Creators Update
Самото име на новото важно обновление на операционната система
Windows 10 е поредно намигване на
компанията към креативната общност. Една група от потребители, към
която Microsoft отдавна се стреми, но

която все още изглежда да предпочита продуктите на Apple. Windows 10
Creators Update идва в началото на
следващата година и ще добави редица нови възможности за креативност, създаване на съдържание и споделяне. Очаква се с него компанията
най-после да предложи пълноценна
поддръжка на работа със стилус в
Word.
Освен това Microsoft планира
да създаде и цяла нова екосистема, стартирайки продажба на теми
за Windows 10 в магазина Windows
Store. Сред първите шаблони ще
има и такива, тематично създадени
за фенове на видеоигрите Minecraft
и League of Legends. Креативните
възможности на новия Windows 10
ъпдейт се допълват от добавеното в
него музикално приложение Groove
Music Maker.
Споделянето също ще бъде интегрирано много по-тясно в новата

версия на операционната система.
Добавяйки People Bar в лентата със
задачи, компанията ще позволи на
потребителите да виждат своите контакти в нея и да им изпращат файлове с просто преместване с курсора. Останалите новости в Creators
Update включват подобрени възможности за навигация в браузъра
Edge,оптимизирана работа с Action
Center, както и важен ъпдейт в приложението за сигурност Windows
Defender.

Paint ñòàâà 3D
С новия ъпдейт на Windows 10
ще бъде пуснато и изцяло обновено
приложение MS Paint. Същата онази
програма, която за много от потребителите е свързана с първия им досег
с персонален компютър, но която
малцина всъщност използват, сега
вече е нещо повече от виртуален
скицник за рисуване. В новата си версия тя има поддръжка за създаване и
обработка на 3D обекти, което може

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈßÒ ÃÈÃÀÍÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈ Â ÍÞ ÉÎÐÊ
ÍÎÂ ÒÀÁËÅÒ È ÍÀÑÒÎËÅÍ ÊÎÌÏÞÒÚÐ, Ñ ÊÎÅÒÎ
ÁÈ ÌÎÃÚË ÄÀ ßÄÎÑÀ ÄÚËÃÎÃÎÄÈØÍÈÒÅ ÑÈ
ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ ÑÐÅÄ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈÒÅ ÍÀ ÊÎÌÏÞÒÐÈ

Îùå åäèí ôðîíò
ñðåùó Apple
При настолните компютри Apple
традиционно държи едни от найперспективните и платежоспособни
клиенти в лицето на креативните индустрии. Microsoft ще се
опита да привлече тази аудитория със своя първи десктоп
компютър под марката Surface,
представен на събитието в Ню
Йорк. Той се нарича Surface Studio
и представлява устройство от типа
„всичко в едно“, което може да се
управлява с клавиатура, тъчскрийн,
съвместимо е със стилус и дори с

За
креативните
потребители
машината предлага висока производителност, страхотен 28-инчов
сензорен екран, както и удобни възможности за промяна на неговото
разположение. Той може да стои
както вертикално, така и да се свали
под ъгъл до 20 градуса от повърхността, благодарение на иновативна
поставка, придобивайки усещане за
работа с таблет. Цената на модела
започва от 3000 щ. д. и може да се
увеличи в зависимост от неговата
конфигурация. В компактната основа
на устройството се намира 4-ядреният процесор Intel Core i5, еднотерабайтов твърд диск и 8GB RAM, както
и графична карта NVIDIA GeForce
GTX965M с 2GB графична
памет. Тези параметри също
м о -

гат да бъдат подобрени. Така, започвайки от екзотична
презентационна маса с чувствителен
на докосване екран, днес Surface се
превръща в пълноценна хардуерна
продуктова линия, която вече включва и настолен компютър.

Íîâ òàáëåò

Друг важен хардуерен анонс
е представената в Ню Йорк нова
версия на таблета Surface Book.
Подобно на настолния Surface
Studio, моделът също се позиционира във високия ценови сегмент
(цената му ще започва от 2400 щ.
долара). Базовата му конфигурация включва 256 гигабайтов диск,
процесор Intel Core i7, 8GB RAM и
графичен чип NVIDIA GeForce GTX
965M с 2GB памет VRAM. Сред
предимствата му е и възможността
за над 16 часа автономна работа
на батерията.
Макар да изглежда, че с двата
хардуерни анонса Microsoft цели
да влезе в битка преди всичко
с дългогодишния си конкурент
Apple, много други производители
на устройства вероятно също ще
бъдат подразнени. Тази трансформация на компанията от Редмънд
не е от вчера и досега тя винаги
се е старала, пускайки хардуерни
устройства, да не настройва срещу себе си производителите от
този сегмент, които предлагат нейната операционна система с продуктите си. Апетитът обаче идва с
яденето и навлизайки все повече
в компютърния бранш, тя със сигурност ще трябва да бъде много
внимателна, ако иска това да не
доведе до загубата на позиции в
други сегменти, в които вече се е
установила.
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жестове с ръка.
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да я превърне във важен елемент в
развитието на поне два нови сегмента. Триизмерното съдържание има
ключово значение както в сектора на
виртуалната реалност, така и в този
на 3D принтирането и др. сфери, а
ако Microsoft успее да превърне Paint
в достъпната алтернатива за създаване на триизмерни материали, това
може да я позиционира изключително добре в тези нови браншове. И да
й помогне да капитализира един позабравен продукт.

ÍÈÊÎÉ ÍÅ ÈÑÊÀ
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TWITTER

àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

К

огато преди пет години стана ясно, че участниците
в т.нар. Арабска пролет са използвали микроблог
платформата Twitter, за да се организират и да комуникират помежду си, съоснователят на онлайн
услугата Джак Дорси беше търсен от журналисти с
въпроса дали той стои зад политическите движения в арабските страни. Подобни запитвания може и да завариха неподготвен технологичния предприемач. Те обаче са особено
показателни за влиянието, което се приписва през последните години на Twitter – една от най-популярните социални
мрежи, която допреди няколко години се очакваше дори да
детронира Facebook от лидерската позиция.
Днес компанията на Марк Зукърбърг е категоричен лидер
при социалните мрежи, ако не броим някои китайски платформи, а всички останали се чудят как да се позиционират
на пазара или си търсят стратегически инвеститор. Tumblr отдавна се продаде на Yahoo!, която впоследствие стана част
от Verizon. Instagram беше придобита от Facebook, Pinterest
– от японската Rakuten, а LinkedIn съвсем наскоро стана част
от Microsoft. Допреди няколко седмици пък всички очакваха
и самата Twitter да се сдобие с нов собственик, след като за
нея беше инициирано наддаване, в което се включиха някои
от най-големите технологични и медийни корпорации.
Достатъчно е да споменем имената на Alphabet (холдингът майка на Google), развлекателният гигант Disney, както

и бързоразрастващият се разработчик на бизнес софтуерни
решения Salesforce. Сред кандидатите бяха спрягани също
имената на Apple, Microsoft и други големи корпорации от сектора. Участието на толкова

ñåðèîçíè èãðà÷è
предвещаваше относително бърза сделка и мнозина очакваха
скоро Twitter да стане част от по-голяма технологична група.
За Google включването в наддаването беше логична
стъпка в опит най-после да намери сериозно оръжие срещу
Facebook в сегмента на социалните мрежи след неуспеха на
Google+. Двете корпорации водят война в почти всички ИТ
подсектори, като Google има категорично предимство при онлайн търсачките и мобилните екосистеми, докато Facebook
изпреварва при социалните мрежи и бързоразвиващия се
сектор на чат приложенията. При споделянето на видео пък
двете са приблизително равностойни, въпреки че Facebook
вече печели преднина пред YouTube, която е част от портфолиото на Google. Затова, ако търсачката се беше сдобила с втората по популярност англоезична социална мрежа,
щеше да получи силен коз в този онлайн подсегмент и може
би дори да застраши лидерската позиция на компанията на
Зукербърг. Същевременно основната слабост на Twitter –
малките приходи и невъзможността да монетизира огромния
брой потребители на платформата си поне на теория не би
трябвало да притеснява Google с нейното силно присъствие

Докато при онлайн търсачката интересът към микроблог
платформата може и да е логичен, то участието в наддаването на Disney беше неочаквано за мнозина. Както вече
писахме в сп. „Икономика“, развлекателният гигант през последните години концентрира безпрецедентно количество
активи в сферата на забавленията, включително Marvel, Star
Wars, Pixar, Muppet Show, без да броим неговите традиционни франчайзи. Това го превърна в своеобразен „властелин
на забавлението“, който обаче не инвестира особено активно
в технологични услуги. Затова и включването му в надпреварата за Twitter е трудно обяснимо. Една възможна причина
е, че микроблог платформата от години се налага като място, в което потребителите коментират телевизионни шоута,
филмови сериали и кинопродукции в реално време. А Disney
със своята телевизионна мрежа и множеството си филмови
студия е тясно обвързана с този процес.
Каквито и да са били причините за интереса на различните участници в наддаването за Twitter обаче, те не са се оказали достатъчни, за да доведат до продажба. По последни
данни на Engadget, CNBC и други издания всички играчи са
се отказали от микроблог платформата след проучване на
предложението за нейното закупуване.
Публикациите по темата вече доведоха до
спад в акциите на социалната мрежа, както и
до съобщенията, че предстои тя да уволни няколкостотин човека, или до 8% от
персонала си. Последва и новината, че
Twitter планира да закрие своята видеоуслуга Vine и активно й търси купувач.
По всичко личи, че тези мерки са продиктувани от провалената продажба, което
показва, че на този етап компанията просто трудно се развива със собствени усилия и
придобиването е било от критично значение.

Çàùî êîìïàíèÿòà ñå îêàçà
íåæåëàíà?
Очевидният и донякъде стереотипен
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ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒ ÑÎÖÈÀËÍÀ
ÌÐÅÆÀ Â ÑÂÅÒÀ.
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Å ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÍ ÇÀ
ÏÐÎÁËÅÌÈÒÅ, ÊÎÈÒÎ
ÈÇÏÈÒÂÀÒ ÌÍÎÃÎ ÎÒ
ÃÎËÅÌÈÒÅ ÎÍËÀÉÍ
ÓÑËÓÃÈ ÄÍÅÑ

отговор е: защото се провали в опитите си да капитализира
своята огромна потребителска аудитория. През последните
години тя се превърна в символ на една тенденция, включваща десетки онлайн услуги, които споделят един и същи проблем. Всички те имат милиони верни потребители и никаква
представа как да спечелят пари от тях. Някои от тези фирми
като Tumblr и Pinterest все пак успяха да се продадат. Други
като Zynga претърпяха сериозен крах и обезценяване на акциите. Twitter някак си остана извън тези две групи, но това не
прави нещата по-лесни за Джак Дорси и компания.
Тази причина обаче е само част от истината, а и както
вече писахме, липсата на монетизация вероятно не би спряла например Google да купи микроблога. Има обаче и един
може би дори още по-важен ограничаващ фактор – самото
естество на Twitter като платформа за свободомислещи и
независими потребители, които често се изправят дори срещу самата компания, за да отстояват принципите си. И които
вероятно биха се отдръпнали от платформата, ако тя стане
собственост на друг корпоративен играч. Или с други думи най-голямата добавена стойност на Twitter може би си остава
именно това, че не е придобита от никого.
Така провалената продажба на микроблога всъщност обрисува недостатъците на десетки други онлайн услуги, които се опитват да се договорят със
стратегически инвеститори. От една страна, те монетизират все по-трудно потребителите, които са натрупали.
От друга – си остават заложници
на спецификите на онлайн
общностите, които самите те са създали и отгледали.
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при рекламните мрежи.

ÑÈËÈÖÈÅÂÀÒÀ
ÄÎËÈÍÀ ÍÀ

ХАРДУЕРА
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алифорния не е единственото туптящо технологично сърце на планетата. За същата титла претендира и град Шънджън в Китай. Само че той е наричан
Силициевата долина на хардуера. Там се произвеждат огромна част от коледните подаръци за целия свят под формата на електроника. Шънджън е център в
развитието на роботиката, дроновете и други производства
на бъдещето.

ление едва 30 000 души. През 1980 г. той е определен за
първата в страната специална икономическа зона, която
да привлича инвестиции и да води до пренос на капитали
и технологии в Китай. Така градът, разположен в делтата
на Перлената река, също като Макау и Хонконг, започва
устремното си развитие. През 90-те и първото десетилетие
на ХХІ век той е едно от най-бързо разрастващите се селища в света.

Това е градът с най-голям ръст на цените на имотите
през 2015 г. в света – 50%. Очевидно напливът на работници от цялата страна към Шънджън е голям и той предопределя високите цени на жилищата. По принцип населението
на града е 10 млн. души. Но през лятото и есента, когато
фабриките са свръхнатоварени с поръчките за Коледа, жителите достигат 15-16 млн. души.

В него мощности изграждат тайвански компании като
Foxconn, но и китайските гиганти ZTE, DJI, Huawei. Там е
базирана и China International Marine Containers – компания, лидер в производство на контейнери в света. Неслучайно пристанището Шънджън е сред най-натоварените в
света. В южния китайски град са и централите на някои от
най-големите банки в страната като Ping An Bank и China
Merchants Bank. Там е и Шънджънската фондова борса,
намираща се на 19-о място в световния индекс на финансовите центрове.

Придошлите работници предопределят и някои културни особености. Шънджън е първата територия, която се
намира на север от Хонконг и по принцип в тази част на
Китай се говори кантонски език. В границите на града обаче
официалният език е мандарин заради многото работници,
използващи това средство за комуникация.
Забележителното е, че през 1979 г. градът има насе-

„Навсякъде, където погледнеш, кипи дейност. В Хуацианбей – пазара за електроника на Шънджън, всеки щанд по
10-те етажа съответства на фабрика, разположена някъде
в мегаполиса на Перлената река. Представителят на дадена фабрика може да продаде малък компонент или стотици

Хай-тек бизнес паркът на Шънджън

хиляди, които да бъдат доставени в твоя завод в рамките
на седмица. В края на всеки ден коридорите между щандовете са блокирани от картонени кутии. В пазара постоянно
се чува звукът от скъсване на тиксо, с което се запечатват
пакетите и после се изпращат към вановете отвън“, разказва Guardian в своя статия за чудото Шънджън.
Компании от целия свят, включително от Щатите, са се
позиционирали в Силициевата долина на хардуера, от която в рамките на 3 дни може да се достигне до всяка точка
на света с куриер, разказва британската медия. Google,
Apple и Facebook са придобили компании в Шънджън. През
2008 г. Foxconn, който произвежда електроника с марките
на Apple, има до 400 000 работници в завода си в града.
Впоследствие по различни причини, сред които критични
статии в пресата, 300 000 работни места, свързани с производство на продукти на Apple, са пренесени във вътрешността на Китай.

Междувременно градът предлага все по-сложни бизнес
решения и инициативи. Той например се сдобива с район,
посветен на дизайна, и със сътрудничество от Лондон открива музей на дизайна. Още 90-те години славата на Шънджън пък се свързва с пиратска електроника – копия на популярни марки, достигащи пазари с претенции за по-ниски
цени (и качество). Днес пазарът само на смартфоните от
този вид се оценява на 25% в световен план. Guardian разказва, че смартфоните, които в комбинация със социалните мрежи допринесоха за Арабската пролет и падането на
Хосни Мубарак в Египет, са били произведени в по-далечни
райони на Шънджън.
Градът ударно развива и роботиката. Тук например е
DJI – световен производител на безпилотни самолети за
въздушна фотография или видеография, на фотоапарати
и други електронни устройства. През 2015 г. The Economist
обявява DJI за водеща компания в индустрията на гражданските дронове.
През септември 2016 г. на летището на Шънджън се появи и Anbot – първият робот, който отговаря за сигурността
в Китай. Той патрулира залата за заминаващи пътници на
терминал 3 на летището, пише The People’s Daily. Използва технология за разпознаване на лица, може да прилага
електрошок и въобще не се шегува, ако някой смущава
реда.
Градът обаче върви напред и във финансите. През август китайският премиер Ли Къцян обяви, че Държавният
съвет е одобрил да се създаде връзка между Шънджънската фондова борса и тази в Хонконг, така че акции от първата да могат да се търгуват на втората. Чуждестранните
инвеститори до този момент трябваше да получат квоти от
китайското правителство, за да купуват акции на техноло-
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Градът е
Меката на
електрониката.
В търговския
център за
електроника
може да се
намерят
продукти на
всички местни
производители

гичната борса в Шънджън, сега изчакват за информация
кои акции ще бъдат търгувани и какви евентуални ограничения ще бъдат въведени. Мярката е стъпка към отварянето за чуждестранни инвеститори на китайския пазар на
ценни книжа. Неговата стойност е 6,5 трлн. долара.
Така Шънджън отново е първи, както в онзи момент през
1980 г., когато е обявен за първата специална икономическа зона. След успеха с хардуера отварянето му към света
във финансов план сигурно ще доведе в крайна сметка до
овладяване на същия свят от Китай.
Според американския сайт Vox в момента в глобален
план протича хардуерен ренесанс и Шънджън е един от
неговите центрове. Това е мястото, където голяма част от
смартфоните в света се произвеждат, и именно в китайския
град се развиват технологии, които надграждат възможностите на чиповете за смартфони.
Технологии като дронове, виртуална реалност или хувърборди са надстройки над смартфоните и използват
чипове или батерии, развити първо за умните телефони.
Шънджън не просто сглобява дронове, но и развива технологии като разпознаване на обекти, автономна навигация и
стабилизиране на образа при снимки от въздуха.
Хардуерният ренесанс, с който Шънджън е свързван,

води и дотам, че технологии, идващи от потребителската електроника, се използват за направата на малки
спътници. Те струват до 1 млн. долара спрямо 200 млн.
долара за традиционен сателит, пише Vox. По-евтините
варианти могат да бъдат изстрелвани с десетки едновременно.
Заради всичко това ролята на градове като Шънджън в
световната икономика ще продължава да нараства. Неслучайно те привличат и капитали, и хора. А в случая на
китайския град, той поддържа и едни от най-високите цени
на живота в цялата страна.
Част от обяснението е и в атрактивността на пазара за
имоти в Силициевата долина на хардуера. Bloomberg разказва историята на 35-годишен строителен инженер, чиито спестявания в акции се стопяват с 40% през 2015 г. Той
продава вложенията си и купува с тях апартамент за над
760 000 долара в Шънджън. „Хората са малко подлудели
на този пазар, но какво можеш да направиш? Приходите
от акции бяха много зле, така че инвестирах в недвижими
имоти.“
Така Шънджън олицетворява мечтата на китайския капитализъм за развитие – динамика, отваряне към света,
иновации и парични потоци, които изстрелват Китай до световните върхове.
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-н Павлов, с какво се занимава „Сиела Норма“
АД?
- Вече повече от 30 години Сиела Норма разработва най-добрия правно-информационен софтуер
на българския пазар и с цел разширяване набора
от услуги, които предлагаме на своите клиенти през 2004
година, Сиела става златен партньор на Майкрософт в областта на обемното лицензиране.

За сравнение, ако фирма закупи 10 нови компютъра и
отделно за всеки от тях закупи по 10 Уиндоус и 10 Офис
пакета, това са 20 физически носителя, които клиентът
трябва да пази заедно с фактурите, за да докаже, че ги е
закупил, при евентуален одит. Както знаем, с времето може
тези носители да се загубят или да се повредят, и това би
представлявало проблем, ако се наложи да докаже, че е
закупил легално тези продукти. За малки фирми с до 30
служители този вариант би работил, но за по-големи фирми и корпорации с над 250 служители управлението на софтуерните активи по този начин би бил невъзможен.
Тук идва мястото на програмите за обемно лицензиране,
които дават по-голямо удобство и гъвкавост. Ще използвам
примера с управлението на софтуерните активи - при обемното лицензиране няма физически носители на софтуера,
лицензите и софтуерът могат да бъдат свалени от портала
за Обемно лицензиране на Майкрософт. Ползите от тези
програми не свършват с управлението на лицензите, някои
от тях предоставят възможността да използвате софтуер
като Уиндоус и Офис под наем, което е много полезно за
фирми, в които има чести промени в броя на служителите
или година за година планират какъв софтуер ще им е необходим.
- Какво означава това партньорство и с какво би помогнало то на вашите клиенти?
- Това, че сме златен партньор, означава, че в Сиела работят сертифицирани специалисти в областта на Обемното
лицензиране на Майкрософт, които от своя страна могат
да предложат най-доброто решение за нуждите на клиента.
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- Можете ли с две думи да ни обясните какво представлява обемното лицензиране?
- Майкрософт имат няколко канала, по които могат да
бъдат закупени лицензи за техните продукти, като всеки
от тях има своите предимства и недостатъци. Един от тези
канали е програмата за Обемно лицензиране, която е насочена към юридически лица, търсещи по-голяма гъвкавост,
удобство при управление на софтуерните си активи.

Павел Павлов е завършил Русенския университет „Ангел
Кънчев” със специалност „Компютърни системи и
технологии”. Работи като Майкрософт акаунт мениджър в
„Сиела Норма“ АД. Владее английски език.

- Какви са задълженията ви като Майкрософт акаунт
мениджър в Сиела Норма?
- Задълженията ми включват както набирането на нови
клиенти и представянето ни като партньор на Майкрософт,
така и поддържане добри взаимоотношения с текущите ни
клиенти, отговаряйки на техните запитвания и предлагайки
им възможно най-доброто решение за техните нужди, дори
то да не е най-евтиното.
- Какви са целите ви при работата с клиенти?
- Както знаете, ИТ сферата е една от най-динамично
развиващите се и в Сиела се стремим да помагаме на клиентите си да са в течение с новите технологии. В момента
все по-голяма популярност набират облачните технологии
и като партньор на Майкрософт помагаме на клиентите ни,
които проявяват интерес, да преминат към облачните решения на Майкрософт.
- Защо клиентите да се обърнат към вас, ако имат
въпроси относно лицензирането на Майкрософт?
- Защото при работата си с клиенти ние поставяме на
първо място техните нужди, независимо дали плановете
им са дългосрочни, или за година напред.
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ÃËÎÁÀËÍÀÒÀ ÌÐÅÆÀ

ВЕЧЕ Е НА ВСИЧКИ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ
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лед победата на Доналд Тръмп на президентските
избори в САЩ мнозина вероятно са се сетили за
едно от многото му противоречиви изказвания, а
именно неговата препоръка да бъде спиран достъпът до интернет в някои региони на света, за
да се бори успешно тероризмът. Идея, която вече срещна бурни критики от страна на технологичната общност и
стана една от причините за последвалото отворено писмо
на видни представители на Силициевата долина. Документът, който открито се противопостави на кандидатурата на
Тръмп за Белия дом, беше подписан от съоснователите на
Wikipedia Джими Уелс, на Apple Стив Возняк, на Facebook
Дъстин Московиц, сочения за създател на самата глобална мрежа Винт Сърф, основателя на eBay Пиер Омидияр,
водещи учени от Масачузетския технологичен институт и
Колумбийския университет, представители на инвестиционни фондове като 500 startups, Kleiner Perkins и Javelin, както и мениджърите на компании като Instagram, Twitter, Yelp,
Tumblr, Dropbox, Sun, Qualcomm и много други.
Доналд Тръмп обаче вече е избран за президент на
най-голямата икономическа и политическа сила в света и

мнозина се питат в каква степен той би могъл и би искал
да изпълни своите предизборни обещания. И в частност
– възможно ли е да спре интернет достъпа в определени
държави или региони.
Краткият отговор е: по-скоро не. Интернет е създаден
именно с цел да бъде максимално децентрализирана и

íåçàâèñèìà îò âñÿêàêâè ñúòðåñåíèÿ

инфраструктура и да работи дори в условията на ядрена
война. А от 1 октомври американското правителство прехвърли изцяло контрола върху организацията, която управлява ограничените ресурси в мрежата - ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) на международна група от заинтересовани участници. Тя е разнородна
и включва както браншови, така и нестопански структури,
правителствени субекти и дори физически лица.
ICANN е създадена през 1998 г. в Калифорния от американското Министерство на търговията, с цел да се въведе
ред в управлението на интернет домейните. Оттогава тя
администрира IANA (Internet Assigned Numbers Authority) –

ÑÀÙ ÑÄÀÄÎÕÀ ÊÎÍÒÐÎËÀ
ÂÚÐÕÓ ICANN - ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÒÀ,
ÊÎßÒÎ ÓÏÐÀÂËßÂÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒ.
ÒÎÂÀ ÌÎÆÅ ÄÀ ÃÎ ÍÀÏÐÀÂÈ
ÏÎ-ÍÅÇÀÂÈÑÈÌ, À ÑÏÎÐÅÄ
ÍßÊÎÈ ÊÐÈÒÈÖÈ - È ÏÎ-ÓßÇÂÈÌ
ÎÒ ÄÚÐÆÀÂÈ ÊÀÒÎ ÊÈÒÀÉ,
ÐÓÑÈß ÈËÈ ÈÐÀÍ

базата, която съхранява интернет домейните (имената на
уебсайтовете) и управлява IP адресите – другия най-значим ограничен ресурс във виртуалното пространство.
Концентрацията на толкова важни за цялата глобална
мрежа активи в САЩ по това време е била нормална, предвид факта, че интернет е създаден и дълго време е развиван предимно в тази държава. На практика през 1998 г.,
когато е регистрирана ICANN, мрежата все още е предимно
американско явление.
По-късно, разбира се, това се промени и днес страната с
най-много интернет потребители е Китай, а други държави
като Русия, Индия и някои европейски страни също заемат важен дял по този показател. Затова и през последните
години САЩ напълно очаквано бяха критикувани от други
геополитически сили за това, че продължават да контролират този важен за цялата човешка цивилизация ресурс.
Въпросът в голяма степен е политически и е свързан с амбициите на държави като Русия и Китай да получат по-голям контрол върху тази

êëþ÷îâà îáùåñòâåíà
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В добавка, в някои страни с авторитарно или клонящо
към авторитарното управление интернет е единствената
медия, която не е изцяло под контрола на властта и е важен инструмент за разпространение на дисидентски идеи.
Показателен е примерът с една прогноза на футуролога

В началото отговорът на американците на подобни критики беше по-скоро в стил: мрежата е създадена от нас;
ако искате да имате контрол, направете си ваш интернет.
Постепенно обаче тонът беше смекчен и се стигна до поетапното прехвърляне на контрола върху ICANN от американското правителство на международна група от различни
заинтересувани субекти. Този процес многократно е бил
критикуван от Републиканската партия в САЩ, включително от сенатора Тед Круз, който беше кандидат в първичните
избори за президент на републиканците, както и от самия
Тръмп. Въпреки някои опити на конгресмени от тази партия
да предотвратят „сдаването на властта“ в ICANN, обаче, то
все пак се случи, не и без намесата на водещи корпорации
от бранша, включително Google, Facebook и Amazon, които
разпространиха критично писмо срещу опитите да бъде запазен американският контрол.
Налага се въпросът: защо секторът подкрепя прехвърлянето на властта към международната общност и не се
ли притеснява от възможността то да доведе до по-голямо влияние на държави като Китай и Русия върху интернет
услугите. Това на практика беше и основният аргумент на
републиканските политици, които описаха почти

àïîêàëèïòè÷íè ñöåíàðèè

за бъдещето на глобалната мрежа, включително и възможност недемократични държави да цензурират онлайн информацията в Западния свят.
Отговорът на технологичния бранш обаче е, че тези
страхове са пресилени. Причината е, че контролът върху
ICANN всъщност не преминава в ръцете на друга държава
или общност от държави, а на международна група от организации, работещи в тази област. Сред тях е например
Интернет асоциацията, която обединява някои от най-големите компании от бранша като Amazon, Google, Yahoo,
Facebook, eBay, Uber, Twitter и Spotify, както и влиятелни
нестопански организации като Public Knowledge and Access
Now. Идеята е по този начин „сдаването на властта“ в интернет да доведе до по-голяма независимост и прозрачност в развитието на мрежата. Тепърва предстои да разберем дали ще стане така, или промяната ще доведе до нови
непредвидени проблеми за бъдещето на бранша.

ТЕХНОЛОГИИ 107

Рей Кърцвейл, за която вече сме писали в сп. „Икономика“.
В една от своите книги той предсказва, че Съветският съюз
ще се разпадне и че важна роля в този процес ще изиграят
новите информационни технологии, които ще улеснят комуникацията сред инакомислещите. По-късно на среща с
Кърцвейл вече бившият президент на Русия Михаил Горбачов потвърждава, че ИТ платформите действително са
имали важно значение за падането на комунизма. Глобалната мрежа е ключов инструмент за политически промени
и това многократно е било видно през последните години в
различни региони на света.

ÁÚÄÅÙÅÒÎ
ÍÀ ÑÂÅÒÀ Å

БЕЗЖИЧНО
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ
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огато през септември Apple представя iPhone
7, той няма изход за слушалки. Така компанията показва къде вижда бъдещето – в безжичната
комуникация. Първото безжично средство за комуникация, което променя света, е радиото. Оттогава технологиите са изминали огромен път. През 1973
г. Motorola създава първия мобилен телефон в света. Той
достига пазарите десет години по-късно.
Оттогава досега стандартите за безжичен пренос на
данни постоянно се множат – всеки със своята специфика.
Някои от стандартите позволяват връзка, която няма нужда
от лицензиране. Например Wi-Fi позволява обмен на данни
в радиус около 20 м от точката на свързване, когато става
въпрос за закрити помещения, и по-голям радиус на достъп
на открито. Други – като 3GPP, са свързани с мобилните телекомуникации. Трети, които се разработват в момента, ще
направят възможен новия етап в развитието на комуникацията – т.нар. интернет на нещата (IoT) или индустриален
интернет, където различни машини и устройства общуват
помежду си в интернет без намесата на човека.
Бъдещето е в намаляването на потреблението на енергия и удължаване живота на батериите на устройствата,
които се свързват безжично. Последната версия на стандарта за обмен на данни на малки разстояния Bluetooth –
Bluetooth 5, бе представена през юни 2016 г. в Лондон. Сред
постиженията на тази версия е четири пъти по-голям обхват, два пъти по-висока скорост и осемкратно увеличение
на способността за излъчване на данни спрямо разновидностите на Bluetooth 4. Тези подобрения правят Bluetooth
една от възможностите за осъществяване на интернета на
вещите.
ZigBee - стандарт, създаден, за да бъде по-евтин аналог
на Wi-Fi и Bluetooth, също обяви нова своя версия – през
ноември 2014 г.– ZigBee 3.0. ZigBee предлага по-ниска скорост от Wi-Fi и Bluetooth. Той обаче е създаден, за да пренася сравнително малки пакети данни на относително нередовни интервали. Тоест, той е подходящ за наблюдение
на датчици в производството или в дома. Изисква ниско количество енергия и щади батериите, така че устройствата,
които го ползват, могат да изкарат години с един комплект
батерии. Това също прави ZigBee подходящ стандарт за ин-

тернета на нещата.
В IoT се прицелва и 13-ата версия на 3GPP – спецификацията за обмен на мобилни данни. Също като Bluetooth
5 тя бе представена по-рано т.г. И отваря за първи път възможността да се използват клетъчни мрежи за интернет на
вещите.
През септември 2016 г. първият офис, който използва
бъдещата технология за предаване на информация чрез
светодиодна крушка, отвори врати в Париж. Става въпрос
за 6 зали в сграда във финансовия център „Дефанс“ на
френската столица.
Технологията Li-Fi, която използват в този офис, е представена за първи път през 2011 г. в реч на конференцията
TEDGlobal в Единбург от университетския преподавател
Харалд Хаас. По време на своите изследвания в областта
на мобилните комуникации той забелязва, че радиочестотният спектър в днешния свят става все по-натоварен и
има все по-малко свободни честоти в него за нови канали.
Затова Хаас търси и намира революционно решение – да
използва електронни осветителни компоненти, така че да
предава с висока скорост информация. Незначителни изменения в светлинното излъчване се превръщат в код за
предаване на данните до донгъл, играещ ролята на модем
за лаптопа, към който е прикачен. Сензор улавя светлината, когато отива от лампата надолу към донгъла, а после
инфрачервен излъчвател на него я отправя отново нагоре
към точката за връзка с интернет. Така се избягва използването на натоварените радиочестоти.
„Li-Fi е по-безопасна и по-сигурна технология от Wi-Fi.
Много по-бърза е. След две години ще видите Li-Fi на много
различни нива на пазара. При потребителската електроника ще са й нужни още няколко години, за да пробие – може
би три или четири. От една страна, Li-Fi допълва Wi-Fi, но
от друга страна, тя може да я замести в специфични случаи, когато Wi-Fi не работи или не е достатъчно ефективна“, казва Дийпак Соланки от Velmenni – естонска компания, занимаваща се с тестване на технологията в своите
офиси.
Светлото бъдеще на безжичната технология бе сред
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ÂÎÄÅÙÈÒÅ ÄÚÐÆÀÂÈ È
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈÒÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÐÀÁÎÒßÒ ÓÑÈËÅÍÎ ÏÎ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÒÅ ÇÀ ÁÅÇÊÀÁÅËÍÀ
ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß, ÇÀ ÄÀ ÑÒÀÍÅ
ÂÚÇÌÎÆÅÍ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÍÀ ÍÅÙÀÒÀ
главните теми на Mobile World Congress в Барселона през
февруари т.г. Въпреки че в момента в много страни по света (сред които и България) все още навлиза стандартът
4G за мобилна комуникация, големите световни компании
вече развиват неговото по-високо ниво – 5G. Смята се, че
той ще предложи безкраен капацитет за предаване на информация. Този стандарт биха могли да използват самоуправляващи се автомобили, домашни уреди или индустриални машини.
Южна Корея се стреми към функционираща 5G технология, когато домакинства Зимните олимпийски игри през
2018 г. Япония възнамерява да има такава мрежа за летните игри, които ще се проведат там през 2020 г. Компании
като Apple, IBM и Samsung са разбрали, че бъдещето е в
интернета на нещата и виждат в него нова вълна от големи
печалби. През 2014 г. Google закупи Alpental Technologies
– компания, която разработва евтина и високоскоростна

безжична комуникационна връзка. Дъщерното дружество
работи във високите радиочестоти, където се очаква да се
„помещава“ 5G стандартът.
Безжичната комуникация може би ще сътвори и чудеса.
В момента съществува възможност за безкабелно зареждане на електронни устройства, ако зареждащото устройство е в радиус от 10 м до тях. Руски учени от космическата
корпорация „Енергия“ са успели да заредят чрез лазерно
устройство мобилен телефон, разположен на разстояние
1,5 км, пише в. „Московский комсомолец“. Те твърдят, че са
преодолели неразрешим до момента проблем – разсейването на енергийния лъч заради атмосферните условия. Очакват до една година да успеят да зареждат дистанционно
и безпилотни самолети и електроавтомобили.
Изглежда, че бъдещето е не просто безжично, но и има
нещо магическо в себе си.

БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН
ÓÄÀÐ ÏÎ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

ÕÀÊÅÐÑÊÈ ÀÒÀÊÈ ÎÃÐÀÍÈ×ÈÕÀ ÅÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÚÏÀ
ÄÎ ÂÎÄÅÙÈ ÑÂÅÒÎÂÍÈ ÑÀÉÒÎÂÅ. ÑÂÅÒÚÒ ÍÀÂËÈÇÀ Â ÍÎÂÀ
ÅÐÀ ÍÀ ÍÅÑÈÃÓÐÍÎÑÒ Â ÄÈÃÈÒÀËÍÎÒÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ
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мятате, че глобалната мрежа е нещо прекрасно?
Ентусиазирани сте от възможността да пазарувате от Amazon, да общувате със своите партньори
и клиенти през Twitter, да извършвате разплащания през PayPal? И имате право. Дигиталната
икономика безспорно предоставя чудесни възможности на
бизнеса да достигне до нови потенциални клиенти и да подобри тяхното обслужване. Тя ни дава достъп до страхотни
нови услуги за маркетинг, разплащане, съхранение на файлове и комуникация. Освен в случаите, когато ... не ни дава
достъп до тях.
Рано сутринта (източноамериканско време) на 21 октомври милиони потребители установиха, че не могат да
достъпват някои от най-посещаваните уебсайтове в света.
Списъкът е наистина дълъг и включва популярни онлайн
услуги като ритейлъра Amazon, социалната мрежа Twitter,
музикалното приложение Spotify, Reddit, Pinterest, Yammer,
Imgur, разплащателната система PayPal, Box, Soundcloud,
Wix, HBO Now и Yelp, както и водещи световни медии, сред
които BBC, CNN, Fox News, New York Times, The Guardian,
Business Insider и The Wall Street Journal. В този ден хиляди
потребители не успяха да извършат своите електронни разплащания, онлайн магазините изгубиха стотици поръчки, а
медиите – хиляди импресии.

Êàêâî ñå ñëó÷è?
Падането на който и да е от изброените уебсайтове
обикновено си е събитие в интернет средите. Но да спре
достъпът до всичките едновременно? Що за мащабна хакерска атака би могла да постигне подобен ефект? И кой
може да стои зад нея? Китайците, руснаците или някоя терористична организация? Оказа се, че причината е в поредица от атаки срещу сървъри на компанията Dyn, която
е един от големите DNS хостове в света. Те са започнали
приблизително около 7 часа сутринта местно време и са
продължили с различен интензитет през целия ден. Атакувана е инфраструктура на Dyn, разположена в щата Ню
Хемпшир. Вероятно се чудите какво общо има никому неизвестната компания Dyn с изброените по-горе онлайн услуги
и как хакването на нейните сървъри може да повлияе на ра-

ботата на горе-долу половината англоезичен интернет. Ако
е така, следващите редове ще хвърлят известна светлина
върху темата.
За незапознатите, DNS (Domain Name Servers) представлява критична интернет инфраструктура, включваща сървъри, чиято роля е да асоциират домейните на уебсайтовете (като например EconomyMagazine.bg) със съответните
IP адреси. Последните представляват номера, съставени
от четири (или повече) числа – например 195.191.149.83.
Реално това са истинските адреси на сайтовете, които нашите браузъри използват, за да ни визуализират тяхното
съдържание. За да не се налага да помним безсмислени
поредици от цифри обаче, са създадени домейните, които
звучат много по-смислено от човешка гледна точка. А за да
могат различните приложения да свързват даден домейн
с реалния IP адрес, който стои зад него, съществуват DNS
сървърите, които действат като

ñâîåîáðàçåí òåëåôîíåí óêàçàòåë
между тях. Затова и атаката срещу един от ключовите DNS
сървъри в САЩ е довела до ограничаването на достъпа до
толкова много сайтове. Реално самите те не са били хакнати или „свалени“. Просто временно не е било възможно да
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бъдат отворени при изписването на съответните домейни
в браузъра.
Атаките са били от типа DDoS (Distributed Denial of
Service) или разпределена атака, предизвикваща отказ от
услуги. Най-общо това е метод, при който хакерите използват множество компютри под техен контрол (обикновено
бот мрежи от заразени устройства), за да изпратят множество заявки към даден уебсайт или друга инфраструктура.
Резултатът е, че атакуваната машина обикновено не може
да отговори на всичките и по-важното – не може да изпълни
други заявки от реални потребители, които се опитват да
я достъпят. Т.е. - ако опитвате да отворите уебсайт, срещу който в момента се изпълнява DDoS атака, вие просто
няма да можете. В случая с Dyn целта обаче не е била отделен уебсайт, а DNS сървър, който обезпечава работата
на множество други сайтове. Това обяснява защо еднаединствена атака е успяла да

“èçâàäè îò ñòðîÿ”
толкова много независими уебуслуги. По принцип компаниите, поддържащи DNS сървъри, са много добре защитени. Те разполагат с едни от най-добрите специалисти и
най-модерните технологични решения в сферата на кибер-

сигурността. Включително за своевременно ограничаване
на DDoS трафик. В случая обаче атаката също е била много по-сериозна и добре организирана. Освен всичко останало тя е и първата с подобен мащаб, която е използвала
бот мрежа от заразени Internet of Things устройства – предимно камери.

Êîé ñòîè çàä àòàêèòå?
Все още не е ясно. Освен дежурните обвинения към
руски, китайски, севернокорейски и ислямистки хакерски
групи, в интернет се появиха дори конспиративни теории,
че целта е била хората да не могат да прочетат разпространените от Wikileaks разкрития за кандидат-президента
на САЩ Хилари Клинтън. Единственото сигурно е, че с тези
хакерски атаки светът навлиза в нова ера на несигурност
в дигиталното пространство. Защото, ако до вчера DDoS
беше относително безобиден инструмент, използван найчесто от активисти, целящи временно да ограничат достъпа до даден уебсайт в знак на протест, то в бъдеще изглежда никой не е застрахован от възможността критични за
бизнеса му услуги да се окажат недостъпни. А ако добавим
към това и нарастващото разнообразие от устройства, които могат да бъдат включвани в бот мрежи, причините да се
тревожим стават още повече.
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Безос пред
една от
ракетите на
Blue Origin

ÌÎÆÅÌ ËÈ ÄÀ ÈÇÍÅÑÅÌ

ИНДУСТРИЯТА В КОСМОСА
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ

В

се повече анализатори прогнозират, че в бъдеще светът ще се сблъска с мащабна енергийна
криза. Изкопаемите горива, на които е базирана
икономиката и цялата ни цивилизация, рано или
късно ще свършат, и вече са повод за избухване на военни конфликти в различни региони на планетата. Възобновяемите източници все още не са се доказали
напълно. Научната общност очаква с интерес старта на
няколко експериментални проекта за реактори, работещи
чрез термоядрен синтез, но все още е рано да се прогнозира дали те ще постигнат нужната икономическа ефективност, за да бъдат въведени масово в употреба.
В тези условия решението на световните енергийни проблеми може да дойде от ... един собственик на книжарница.
Е, не каква да е книжарница, а Amazon – най-големия онлайн
ритейлър на интелектуални продукти, който разполага също
със собствена линия мобилни устройства, дигитален домашен асистент, платформа за cloud услуги и още десетки бизнеси. А някак между другото неговият основател Джеф Безос
създаде и собствена космическа компания, наречена Blue
Origin, която вече диша във врата на Илън Мъск и неговата
SpaceX. И докато Мъск впечатлява света със своя утопичен
план за колонизиране на Марс, мениджърът на Amazon има

една не по-малко фантастична идея, която обаче може да
се окаже много по-реалистична, защото решава значително
по-наболели проблеми за съвременното общество – тези за
енергийните източници и за опазването на природата.
В рамките на провелия се неотдавна технологичен форум Code Conference Безос обяви, че човечеството трябва
да започне да изнася индустриалното си производство в
Космоса. Това ще позволи то

äà ñå çàõðàíâà
ñúñ ñëúí÷åâà åíåðãèÿ
която в орбита е много по-мощна и освен това ще бъде
достъпна през цялата година, както и 24 часа в денонощието. Според него това е от ключово значение както с оглед
обезпечаването на индустрията с енергия, така и за да можем да опазим околната среда. Предприемачът напомни,
че Земята всъщност е най-добрата възможна планета за
нас, сякаш за да се дистанцира от плановете на Мъск за
колонизиране на други светове.
Идеята на Безос може и да изглежда налудничава, но не
е лишена от логика. Ако допуснем, че успеем да изнесем
едно предприятие в околоземна орбита, то ще разполага

Производството на електроенергия в Космоса отдавна
предизвиква въображението на фантастични писатели и
дори някои космически агенции. Досега обаче най-популярната концепция в тази насока е за т.нар. космически
електроцентрали, които да произвеждат електроенергия в
орбита и да я изпращат на Земята по безжичен път. Представете си

ìîùíè åëåêòðîìàãíèòíè ëú÷è
насочени от Космоса към специално изградени приемници на Земята. Безжичният пренос на електроенергия не
е нещо ново и днес дори някои смартфони разполагат с
подобни зарядни устройства. Използването на този метод
за пренос на електричество от Космоса обаче е далеч посложно. Истината е, че разработки в тази насока вече имат
както NASA, така и някои американски, индийски и други
компании. Въпреки това едва ли всички технологични предизвикателства ще бъдат решени през настоящото или
следващото десетилетие. Без да споменаваме множеството проблеми, свързани с безопасността, регулациите, политиката и т.н. Все пак става въпрос за насочването на огромни електромагнитни лъчи към земята. Какво би станало,
ако те се отклонят към населено място поради някаква неизправност? Или ако станат обект на терористична атака?

Ôîòî Blue Origin

За разлика от концепцията за космическа електроцентрала, предложението на Безос е далеч по-безопасно,
защото предвижда енергията не само да се произвежда в
Космоса, а и да се използва там. По този начин се решават
всички проблеми, свързани с нейния пренос на Земята. Те
обаче биват заменени от не по-малки предизвикателства
около транспортирането на самите

ïðîèçâîäñòâåíè ìîùíîñòè â îðáèòà
или изграждането им там. Според основателя на Amazon,
можем да започнем с по-енергоемките производства, защото разходите по тяхното изнасяне в космическото пространство ще могат относително скоро след това да бъдат възстановени от използването на безплатна слънчева енергия.
Друг вариант е да се започне с онези индустриални сфери, които замърсяват най-много околната среда, защото
при тях ще бъдат спестени значителни разходи за пречиствателни съоръжения, управление на отпадъците и др. И
най-вече – ефектът за обществото, както и за природата,
ще е най-голям. А това означава, че за тяхното изнасяне в
Космоса евентуално могат да бъдат осигурени и средства
от националните бюджети. Конкретно тежката промишленост, според Безос, трябва в бъдеще изцяло да се изнесе от
планетата ни, ако искаме да запазим това прекрасно място
за живот, каквото Земята е днес. При избора на първите
производства, които могат да бъдат мигрирани пилотно в
орбита, разбира се, ще имат значение и техните технически
характеристики и степента, в която особеностите им позволяват подобна миграция.
В рамките на конференцията Безос заяви, че очаква
подобна миграция да бъде възможна през следващите няколко века. Според него обаче, е важно човечеството да
започне да мисли по тези въпроси още сега. И именно той
е в перфектната позиция да инициира такава дискусия със
своята космическа компания Blue Origin, както и с огромното влияние, което Amazon има върху стотици производствени компании, продавайки техните продукти онлайн.
Остава да разберем дали създаването на пълноценни фабрики в орбита изобщо е възможно, имайки предвид, че
най-голямото съоръжение, което днес обикаля планетата
ни и е създадено от хората – Международната космическа
станция – е с дължина едва 109 метра и ширина – 51 метра, и е струвало на международната общност 150 млрд.
щ. долара.

ÑÏÎÐÅÄ
ÎÑÍÎÂÀÒÅËß
ÍÀ AMAZON
ÄÆÅÔ ÁÅÇÎÑ
ÎÒÃÎÂÎÐÚÒ
Å “ÄÀ”

Милиардерът вярва, че
в бъдеще индустрията
може да се пренесе в
Космоса (на снимката –
успешното изстрелване
на ракетата New
Shepard, която се очаква
да превозва и пътници
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с цялата му необходима енергия, защото ще бъде изложено директно на слънчевите лъчи. Нещо, от което, за наше
щастие, повърхността на планетата е предпазена чрез озоновия слой. Без да броим облачните дни, сезонността и
множество други фактори.

ÌÅÄÈÈÒÅ ÏÐÅÄ ÇÀÏËÀÕÀÒÀ

НА АДБЛОКЪРИТЕ
àâòîð: Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ
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а медийния бизнес последните години са всичко
друго, но не и спокойни времена. Първо, печатните издания започнаха да губят читатели и дори
се чуха гласове, че са заплашени от изчезване.
След това се оказа, че онлайн гиганти като Google
и Facebook „изяждат“ все по-голяма част от приходите им
от реклама, създавайки нови рекламни формати и пренасочвайки новинарския трафик към своите платформи. И
тъкмо медийните компании започнаха да се позиционират
успешно в интернет и ... дойде редът на тайфуна, наречен
ad blockers.
Адблокърите (от англ. advertising – реклама и block - блокирам) представляват софтуерни приложения за скриване
на рекламите в сайтовете, които даден онлайн потребител посещава. Най-често те функционират като „добавки“
към уеб браузърите Chrome, Firefox и др. За незапознатите – днес всеки потребител на браузър може да инсталира
към него допълнителни софтуерни добавки (разширения,
плъгини), които могат да обогатят неговата функционалност. Те най-често са безплатни и позволяват например да
промените визията на вашия браузър, да включите в него
новинарски поток от даден уебсайт, да го интегрирате със
смартфона си, така че да получавате sms-и направо в браузъра на настолния си компютър и да пишете sms-и от него.
Сред най-популярните уеб плъгини са също такива за оптимизиране на отворените прозорци и табове, за съхраняване на текущата страница като pdf и за отложено изпращане
на имейли. Това, което притеснява повечето медийни сайтове обаче, са разширенията, които скриват от потребителя
всички рекламни банери.

в проучените медийни сайтове рекламите са блокирани.
Този показател е много по-голям при технологичните медии (17.79%), следвани от общоновинарските (15.58%) и
културните (9.94%). Значително по-ниски са нивата на използване на адблокъри сред потребителите на сайтове за
бизнес новини, недвижими имоти, както и за туристическа
информация. Страните, в които се използват най-много
приложения за скриване на реклами, са Австрия (22.5%),
Унгария (21.52%) и Германия (19.44%), докато средното
ниво например за САЩ е 8.72 процента. Най-голям е делът
на използващите адблокър плъгини при браузъра Firefox
(17.81%), следван от потребителите на Safari (11.30%) и
на Chrome (10.06%). При операционните системи пък на
първо място са различните дистрибуции на Linux (29.04%),
следвани от Mac (12.95%) и Windows (9.25%). Типичният
профил на използващите ad blocker приложения е: технически грамотни, нетолерантни и силно критични към медиите потребители.
Тяхното мнение най-често се свежда до това, че рекламите в дигиталното пространство са станали

ìíîãî àãðåñèâíè è äðàçíåùè
появяват се почти навсякъде и непрекъснато. Един бърз
поглед на някои водещи онлайн медии показва, че тази позиция трудно може да бъде оборена.

Според проучването 2015 Ad Blocking Report на PageFair,
през януари м.г. потребителите, използващи софтуер за
премахване на рекламите на настолни компютри, са били
181 милиона. За сравнение, през 2014 г. този показател е
бил 121 милиона, през 2013 г. - 54 милиона, а през януари 2010 г. - 21 милиона, което показва изключително висок
ръст.

Гледната точка на медиите обаче също има своята тежест: във време, когато потребителите са свикнали да достъпват безплатно съдържание в интернет, то няма как да
бъде създадено (или поне да бъде качествено), ако журналистическите екипи не получават адекватно заплащане.
А за да може да им плаща, медията просто трябва да има
устойчиви приходи. И ако тези приходи не идват от продажбата на създаваното съдържание, рекламата се налага
като най-значимия друг възможен приходоизточник. Или с
други думи: ако читателите искат да четат информацията в
един сайт, би било честно те да виждат и рекламите в него.
Противното би означавало те да се възползват от труда на
журналистите, без да заплатят дори и косвено за него.

Според други анализи обаче, броят на потребителите е значително по-голям. Едно скорошно изследване на
стартъпа ClarityRay, обхващащо големи издателства в
САЩ и Европа, показва, че при 9.26% от всички импресии

Вероятно, както в много други случаи, истината е по
средата. Действително някои медии прекаляват с показването на рекламни банери, клипове и всевъзможни анимации, които стартират още със зареждането на сайта и вече

Êîëêî å ñåðèîçíî?

Îòãîâîðúò íà èçäàòåëñòâàòà
Някои световни медии вече започнаха съдебни искове
срещу създатели на програми за скриване на рекламно
съдържание. Стъпка, която мнозина оценяват като лоша
идея. Просто защото, ако потребителите те наказват, използвайки ad blocker приложения, е най-добре да си зададеш въпроса с какво си заслужил такова наказание,
вместо да започваш съдебна война срещу софтуерните

компании, които са го разработили. Един по-интелигентен и може би по-ефективен подход е ограничаването на
достъпа до статиите за браузъри с инсталирани ad blocker
приставки. През последните месеци няколко британски
издания, сред които водещата технологична медия Wired,
въведоха подобни решения на сайтовете си. Когато те
бъдат посетени от потребител с програма за скриване на
реклами, той просто не вижда желаното от него съдържание, а учтиво съобщение, че за да го достъпи, трябва да
я деинсталира.
Други възможни решения, изпробвани от някои медийни
сайтове, са програми за блокиране на адблокъри, нови рекламни формати и дори публикуване на откровени молби
в стил „Моля ви, добавете нашия сайт в листа с изключенията на вашия ad blocker!“. Някои анализатори пък препоръчват медиите да не предприемат нищо и да се опитат да
капитализират по друг начин читателите, които използват
такива приложения. Те могат например да споделят статията в своя Facebook профил или да допринесат с коментари
под нея. Истината е, че това е нова ситуация и все още е
трудно да се прецени кой подход ще има ефект. Каквато и
да е реакцията на медиите обаче, тя със сигурност трябва
да включва и критична оценка на собственото съдържание
и стойността, която те дават на аудиторията си. Защото във
време, когато авторитетът на медийния бранш е разклатен,
ако изданията искат да привлекат читателите за свои съюзници, повече от всякога трябва да са уверени, че това,
което им дават, наистина си струва.

ÊÀÊ ÏÐÈËÎÆÅÍÈßÒÀ ÇÀ ÑÊÐÈÂÀÍÅ ÍÀ ÎÍËÀÉÍ ÐÅÊËÀÌÈ ÙÅ
ÏÎÂËÈßßÒ ÍÀ È ÁÅÇ ÄÐÓÃÎ ÇÀÊÚÑÀËÈß ÌÅÄÈÅÍ ÑÅÊÒÎÐ È
ÊÀÊÂÈ ÑÀ ÂÚÇÌÎÆÍÈÒÅ ÎÒÃÎÂÎÐÈ ÍÀ ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÀÒÀ
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прекъсват дори новинарските емисии на някои национални
телевизии в онлайн пространството. Проблемът обаче е,
че зареждайки ad blocker програма, потребителите наказват както тях, така и по-внимателните медии, които имат
ограничен брой банер позиции и се стремят да не дразнят
своите читатели. Резултатът е нарастваща несигурност за
всички участници в сектора, а ако използването на адблокъри продължи да се увеличава, вероятно първите, които
ще пострадат, ще бъдат по-малките независими медии,
които и сега избягват да дразнят своите читатели с агресивни рекламни формати. В дългосрочен план резултатите
биха могли да бъдат влошаване на качеството на медийната продукция, фалиране на някои издания, които се развиват на пазарен принцип, за сметка на такива, получаващи
финансирането си по други начини, както и увеличаване
на платеното съдържание, представяно като редакционно. Все ефекти, които биха били в ущърб на читателите
и най-малко биха се харесали именно на най-критичните
към рекламното съдържание сред тях, които днес използват адблокъри.

Фреймове от филми, в чието
създаване е участвал Марин Петров

ÍÎÂÎ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

В АНИМАЦИЯТА
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àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

С

ледвайте мечтите си и правете онова, което ви
харесва, съветва 3D аниматорът Марин Петров.
Кариерата му започва преди повече от 16 години в България и продължава в Blue Sky Studios в
Холивуд. Там се включва в създаването на близо
30 филма, сред които Ice Age, Rio, Peanuts, Epic, а също и
Ferdinand the Bull, който излиза на екран през 2017-а. Преди
по-малко от година той стана основател на студиото за игри
и софтуер Hack and Paint: www.hackandpaint.com.

Èñêðàòà
„Марк Твен казва, че най-важни в човешкия живот са денят, когато си роден, и моментът, в който разбираш защо.
Когато бях на 14, с приятелите ми решихме заедно да гледаме „Играта на играчките”. Този ден промени живота ми,
тъй като филмът ме провокира професионално да се занимавам с анимация. Но всеки е индивидуалност и това, което
мен ме прави щастлив, няма да кара друг да се чувства
на седмото небе. Затова бъдете себе си и не слушайте кой
какво ви говори”, съветва Марин. Докато завърши училище,
анимацията ангажира цялото му време извън ученето. Но
внезапно решава рязко да смени посоката и записва право.
На третата година от следването скалата на щастието му е
на нула и той напуска студентската скамейка.

Ïðîôåñèîíàëåí îïèò

Марин Петров основа компания от нов тип - Hack and Paint, няма
ръководител и работно време, но има свобода и откритост

Започва да работи за New Image в Киноцентъра в Бояна, където навлиза в компютърната анимация и визуалните ефекти. Работи близо десет години за това студио, след
което решава, че е време за промяна. Иска да се фокусира
върху 3D анимацията, и то в Холивуд. Blue Sky Studios –
едно от студиата, признати за най-добри в света, го одобрява за работа. Така през 2009 г. заминава за Ню Йорк и първата му задача като аниматор е свързана с филма Epic. С
трима други колеги трябва да изградят изцяло нов Character
Rigging Pipeline (система за задвижване на героите). Тя се
ползва и за всички други филми, правени от Blue Sky след
това. За филма Ice Age 4 Марин Петров разработва технологии, които движат тялото и лицата на героите, а за Ice Age
5 прави технологии, които анимират очите. Жълтото пиле
Нико в Rio 2 също е негов продукт. Peanuts е най-трудният

Ðåøåíèå íà ïðîáëåìèòå
Отдалеч Холивуд е фантазия, но постепенно Марин започва да се сблъсква с проблемите, които е виждал и в
другите студиа – недостатъчна комуникация, бюрокрация,
лош мениджмънт, липса на колаборация и отговорност.
Корпоративното бездушие, работата само за пари, инерцията, но и ограниченията му действат натоварващо и той
тръгва да търси варианти за справяне с тази дисхармония.
Попада на книгата Reinventing organizations (Преосмисляне
на организациите) на Фредерик Лалу. Авторът събира реални примери на организации в цял свят, които не работят
по традиционния йерархичен модел. Те нямат шефове,
а са много успешни. Всички тези компании са намерили начин да се самоорганизират, за
да успеят. Повечето от тях дори са
си мислили, че са единствените в
света, които ползват такъв модел на
работа. Лалу установява, че те се
характеризират с три основни
еволюционни “пробива“: самоорганизация без нуждата
от йерархия или консенсус;
цялостност на хората в тях
в емоционален, душевен и
духовен план; цел, на която екипът служи. Всички в
този тип компании гледат
заедно напред, като за тях
правенето на пари не е водещият импулс, а работят за
нещо, което според тях си заслужава. Добрата самоорганизация
изключва наличието на шеф и на
йерархия, но въпреки това има
строги правила и фокус в работата. Компанията обаче е жив
организъм и във всеки момент тя
може да започне да се занимава
с нещо друго, стига всички да са
съгласни с това. Структурата е
плоска, всеки има своите роли и
не се работи по нареждане „отгоре”. В тези организации
от нов тип развитието е на базата на доброто разпределение на ролите и на добрата комуникация. Третото при този
модел е цялостността - личният живот и индивидуалните
интереси не се пренебрегват, иначе хората започват да си
гледат часовника и половинчато да си вършат работата.

продуктивността на всеки човек се увеличава. Но когато
компаниите растат, продуктивността на всеки пада. Въпросът е дали може да се направят фирми, които наподобяват
градовете, а не компаниите”, обяснява Марин. Той намира
съмишленици, с които заедно коментират как подобни идеи
може да се претворят при управлението на нова компания. Сформира се ядро от амбициозни професионалисти,
работили в компании като Pixar, Google, Blizzard, Ubisoft,
Rythm and Hues. За всички, които приемат да станат част
от екипа на Hack and Paint, е от изключителна важност да
се чувстват свободни и да работят каквото и когато искат.
За целта разработват специален софтуер, който да улесни работата от дистанция, тъй като само няколко души от
този стартъп са в България, другите са в различни точки на
света. За всички тях професионалната свобода е толкова
важна, че са готови да дадат този софтуер и на други да
го ползват.

Ïúëíà ïðîçðà÷íîñò
Водещ мотив за Hack and
Paint е, че целта е по-важна
от парите. Екипът е малък
и гъвкав и в това е силата на тези засега 12 души.
Придържат се към модерния
принцип на организация на
работата, наречен холокрация (англ. – holacracy). Всеки човек има свои роли и
отговорности в компанията.
Всички решения се вземат
прозрачно, знае се и кой какво
и колко работи и каква заплата
получава. Има голяма свобода,
но и строги правила. Избират
кой да се присъедини и кой да
остане в компанията не само
по неговите професионални качества, но преценяват кой как
се вписва в екипа и как ще се
сработи с останалите. В момента компанията е фокусирана
върху разработването на игри,
тъй като за разлика от филмите
дистрибуцията им е много полесна и технологиите позволяват това да става по цял свят, стига да има интерес от
геймърите.

ÑÒÓÄÈÎÒÎ ÇÀ ÈÃÐÈ È ÑÎÔÒÓÅÐ
HACK AND PAINT Å Ñ ÌÎÄÅÐÍÀ
ÔÎÐÌÀ ÍÀ ÑÀÌÎÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
- ÈÌÀ ÐÎËÈ, À ÍÅ ØÅÔÎÂÅ,
ÏÚËÍÀ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒ,
À ÍÅ ÑÒÐÎÃ ÊÎÍÒÐÎË

Ìîäåë
„Математически е доказано, че когато един град расте,

За екипа на Hack and Paint е важно как се изгражда културата на компанията, тъй като хора правят продукти за
други хора. От значение е инвеститорите да оценяват предимствата на този нов вид мениджмънт и да го приемат.
Инвестиционен интерес не липсва, но екипът внимателно
подбира с чий капитал да работи.
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филм, по който е работил. Макар и да изглежда лесен за
направа, всъщност от технологична гледна точка е доста
сложен, обяснява аниматорът.

ÈÇÈÑÊÀÍ ÑÒÈË È ÂÊÓÑ ÇÀ

НОВОГОДИШНАТА НОЩ

Ñ

Ñ íàáëèæàâàíåòî íà êðàÿ íà ãîäèíàòà çàïî÷âà è òðåñêàâàòà ïîäãîòîâêà çà ðåäèöàòà ïðàçíèöè, êîèòî ïðåäñòîÿò. Ñïèñúöèòå
ñ èäåè çà ïîäàðúöè è ðåöåïòè íàé-âåðîÿòíî
âå÷å ñà ãîòîâè, íî íå îñòàâÿéòå çà ïîñëåäíèÿ ìîìåíò äà ïëàíèðàòå è âèíåíèÿ ñè ëèñò,
êîéòî ùå ïîä÷åðòàå è äîðè îáîãàòè âêóñîâåòå íà òðàïåçàòà âè.
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Èäåàëíà çà öåëòà áè áèëà åäíà ñåðèÿ âèíà,
êîÿòî çàñëóæàâà äà âëåçå â ñïèñúêà âè çà ñïåöèàëíè ìîìåíòè, íî íå ñàìî ïî ïðàçíèöèòå.
Áîãàòàòà ïàëèòðà íà PIXELS ñå ðàçãðúùà â
ïåò ñåðèè - Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Rose Grenache, Sparkling Glera è Cabernet
Sauvignon, íàïðàâåíè îò èçöÿëî ñîðòîâè
âèíà, êàòî ñòðåìåæúò å ïîñòèãàíåòî íà
èäåàëíàòà ñèìåòðèÿ ìåæäó âêóñ, îïàêîâêà
è ñîðòîâà èçÿâà.

Класика за любителите на червено вино е сорт Cabernet Sauvignon
реколта 2014, което предлага безупречна палитра от малки елементи
във вкуса и аромата си. Изборът на
именно това вино е добре мотивиран от факта, че то е чудесен комплимент към обичайните за сезона
храни, нашата традиционна кухня
и е особено вкусно в комбинация
с домашно приготвени блюда.
Съчетава се апетитно с червени
меса, избрани колбаси, барбекю, бекон и зрели сирена,
защото предлага палитра от
малки елементи във вкуса
и аромата си. Притежава
красив рубинен цвят с еволюция. Виното показва
приятен букет от плодови аромати – синя слива,
касис, вишна и елегантна
барикова зрялост с нюанси на шоколад, ванилия и
сладки подправки. Вкусът
има добра структура, свежа дължина, хармония и
мекота, с апетитен финал и
траен послевкус. Освен вкусови качества, то има и силно пазарно предимство със
своята първа у нас тапа
ArdeaSeal. Тя дава обещание да запази качествата в
цялата партида, а фактът,
че може след отваряне на
виното да се използва многократно, я прави идеална
за консумация и у дома.

В духа на блясъка в навечерието
на 2017 година, интересен, достъпен
и дори аристократичен прочит на традицията за вдигане на наздравица с
шампанско в първите секунди на новата година може да предложи едно невероятно вино PIXELS Sparkling Glera
реколта 2013. То е пенливо, свежо и
вкусно, каквато е новата модна тенденция по света. Ценителите и познавачите
на този стил вина се наслаждават целогодишно на специфичния им вкус и усещането, което носят през всеки един
сезон в комбинация от всякакви храни. Подобни вина се определят като
тренди както от винените любители,
така и от кулинарните, защото са отличен комплимент към храната, съчетавайки се изненадващо добре с
множество изискани и дори наши
традиционни блюда.
Това пенливо вино има чист
светложълт цвят, нежен плодов аромат на зелена ябълка
и балансирана киселинност и
тяло. То се прави изцяло от
собствени масиви на сорта
глера, характерни и познати
на света от градчето Просеко
в Италия. Освен вкусовите
качества на този сорт, предимство му носи олекотената
екобутилка, в която се съхранява, както и иновативната
тапа ZORK, с която се гарантира запазването на неговите вкусови характеристики и
пенливостта до няколко дни
след отваряне, което е чест
проблем сред тези вина.
Ако го изберете за един
от най-светлите християнски
празници Бъдни вечер, можете да сте спокойни и сигурни,
че ще пасне идеално на постната ви празнична трапеза
поради факта, че се съчетава
идеално с всяко от традиционните блюда, които домакинството ви ще приготви. На Коледа обаче
небцето ви ще полудее по смелото, но много приятно усещане, което носи комбинацията от пенливост и аромати на това
свежо вино със залък содена питка и козе сирене например.
Пуйка или свинско със зеле, бобени манджи, всичкото това
богатство от аромати и вкусове може само да ви накара да
заобичате този вид аристократично питие. Неслучайно английският търговски гигант за милионери Harrods извежда
шампанизираните напитки на първо място по продажби в
сектора винени напитки вече няколко поредни години. Ако го
намерите на винените рафтове в големите вериги у нас, ви
препоръчваме горещо да го опитате за празниците.

Êàëîÿí Íèêîëîâ, íàöèîíàëåí äèðåêòîð íà “Âèêòîðèÿ Ãðóï”:

ХОТЕЛ „МАРИНЕЛА“
ÙÅ ÏÐÅÄËÀÃÀ ÂÈÏ ÅÒÀÆÈ
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иктория Груп“ е най-големият хотелски оператор
в България, който менажира 14 хотела и 520 ваканционни вили. Общият леглови капацитет на
холдинга надхвърля 15 000 легла, единствено и
само в звездови категории 4 и 5 звезди. 2016 година бе изключитело силна и успешна за групата, както и
за туристическия бранш като цяло.

събере в залите си от 12 до 1000 души.

Геополитическата обстановка в няколко държави, които
са преки конкуренти на България като туристическа дестинация, оказа своето влияние и това помогна на бранша за
силния летен туристически сезон.

Преди месец в Доха, Катар, х-л „Маринела“ бе награден
за най-луксозен бизнес хотел в България, а в Белград, Сърбия, „Виктория Груп“ получи награда за цялостен принос
към развитието на туризма в Югоизточна Европа.

Ако трябва да определя с две думи 2016 година, бих я
нарекъл „годината на служителите“. Тази година ние поставихме много голям фокус върху служителите в туристическия бизнес“, разказва Калоян Николов, национален директор във „Виктория Груп“.

Скоро започваме и много големи реновации по хотелската част. Желаем и тук да бъдем разнообразни в нашия
стил. Ще имаме частни етажи, които ще бъдат с отделни
рецепции. Те ще са много висок клас и ще задоволяват потребностите на гости от най-високо ниво – холивудски звезди, спортисти, политици и др. Поне два такива етажа предвиждаме, както и етажи, които ще бъдат насочени изцяло
към корпоративни клиенти. Те ще предлагат всичко необходимо за едно бизнес пътуване. Показахме, че можем да
бъдем много бързи и правим нещата по правилния начин.

Ðàçâèòèå
„Виктория Груп“ продължава своето успешно развитие.
На този етап сме се заели да реновираме своите хотели,
тъй като след летния сезон има голяма амортизация. След
края на всеки сезон започваме реинвестиция. Не си позволяваме да се отклоняваме от този процес, защото пропуснем ли момента, възстановяването след това е много
тежко..
Смятаме да продължим да развиваме и обогатяваме
асортимента от бази и услуги, които предлагаме. Идеята
ни в момента е да разнообразим аспекта на бизнеси, които предлагаме, и да затворим цикъла на производство. Не
мога да разкрия повече информация на този етап, но това е
голяма крачка, предприета от наша страна.
Хотел „Маринела“ е може би най-важният обект на „Виктория Груп“. На този етап е последната придобивка на холдинга и последният проект, в който се влагат много средства и много желание.
Бяхме много бързи в основните инвестиции, които трябваше да се случат. За съжаление, този прекрасен обект
изискваше сериозно обновяване. Ние смятаме да продължим да го развиваме. Хотелът стана предпочитано място
за всякакъв тип събития и инициативи. Имаме желание да
развиваме още корпоративния сегмент. Започнахме много
големи инвестиции в конферентния блок на хотела, който
разполага с 21 помещения от различен характер и може да

Хотелът е един от малкото, които поставят акцент върху сигурността на посетителите си. Над 80 специалисти
бивши служители на служби се грижат за сигурността на
гостите. Над 40 човека постоянно следят за реда на територията на хотела.

Êîíêóðåíöèÿ
Конкуренцията в сектора е много силна. Всеки един наш
обект има своя пряк конкурент. Това е една надпревара,
която ни зарежда изключително много и ни кара да ставаме
рано и да спим малко. Иска се изключително много работа
със служителите и гостите, като се намери баланс в подхода към тези две групи.

Ïðåäèçâèêàòåëñòâà
Хотелският бизнес не е точна наука. Ние работим с хора
и във всеки един момент трябва да бъдем изключително
гъвкави и подготвени да отговорим на техните най-странни,
различни и разнообразни желания. Много важен елемент
са локацията, визията, звездовата категория и качеството
на предлаганите услуги. Това, което обаче разграничава
един хотел от друг, е отношението към детайла и отношението към посетителите.
Секторът страда от липсата на кадри, особено когато
има такъв огромен ръст в бизнеса. Затова ние поставихме
много голям акцент върху нашите служители. В активния
туристически сезон служителите ни надхвърлят 3500 души
и всеки ден е необходимо индивидуално отношение и индивидуален подход.

?
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„Виктория Груп“ пое инициатива по създаване на кариера в холдинга. Вече близо година имаме наш корпоративен
център за обучение. Повишаваме професионалната квалификация на нашите служители и това им дава възможност
за професионално израстване. Таванът на възможностите
във „Виктория Груп“ е много голям и ако човек има желание,
може да се развива значително.
В България от близо година е много популярно да се
работи с украински студенти, които учат и специализират
хотелски мениджмънт и туризъм. Периодът вече е увеличен от 3 на 9 месеца благодарение на Министерство на
туризма. Тези студенти владеят по няколко езика, което за летния сезон е от голямо значение. За съжаление,
браншът ще разчита много на тях и през предстоящия
летен сезон, тъй като много кадри напускат страната.

За да задържим служителите си, ние дублирахме приетите заплати за всяка позиция в сектора, защото това
са хора, без които един хотел не може да съществува.
Всеки един служител има своята важна функция. Хотелът е един организъм, който диша 24 часа. Ние винаги
трябва да разполагаме с правилните хора и те да бъдат
подготвени и да знаят как да действат в дадена ситуация.
Следващото предизвикателство пред групата е
предстоящият зимен сезон в хотела в Пампорово. Очакванията са за 5% ръст, включително привличане на
туристи от нетипични досега пазари като Израел, Полша, Унгария, Чехия, Словакия. Има индикации, че и туристи от Холандия и Белгия масово избират България
за почивката си.

ÁÚËÃÀÐÎ-ÊÈÏÚÐÑÊÈ
ÏÐÎÅÊÒ ÐÀÁÎÒÈ ÇÀ

„ЗЕЛЕНИ“ ХОТЕЛИ
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Председателят на
„Кипърска инициатива за
устойчив туризъм“ Филипос
Друсиотис е убеден, че
устойчивото развитие
е единственият път за
успешна туристическа
индустрия

àâòîð: Áðàíèñëàâà Áîáàíàö, Êèïúð

У

стойчивият туризъм е бизнес и развитието му е
добро за бизнеса. Устойчивостта е единственият
път, по който туризмът може да върви успешно
напред. Това не е равно на екология и не е само
опазване на околната среда, както обикновено
се разбира. Това е още и култура, общество, традиции,
развитие на местните общности. Устойчивият туризъм означава преди всичко грижа за хората и за бъдещите поколения, това е най-важното“, разпалено изброява Филипос
Друсиотис, председател на неправителствената организация „Кипърска инициатива за устойчив туризъм“ (Cyprus
Sustainable Tourism Initiative, или CSTI). Създадена е през
2006 г. (в края на септември отбеляза 10-годишния си юбилей) и днес вече обединява над 100 хотели, туроператорски агенции, производители, общини, регионални и бизнес
сдружения, университети. Натрупания си огромен опит на
острова и в региона на Средиземноморието тя е готова да

сподели и с български партньори.
Бъдещ българо-кипърски проект ще събере заедно кипърската неправителствена организация и Българската
търговско-промишлена палата, като поканата за сътрудничество е по инициатива на София. Съвместната им работа ще бъде в рамките на новата европейска програма
BalkanMed, която е специално насочена към Балканите и
Източното Средиземноморие, обединявайки пет държави
от този регион - трите страни членки на ЕС България, Кипър и Гърция, както и двете страни кандидатки Албания
и Македония. Европейското финансиране ще се движи в
две оси - териториална конкурентоспособност и околна
среда. Целта му е в Югоизточна Европа да се постигне
интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж, като част от изпълнението на програмата на ЕС „Европа 2020“.

В проекта
Кипърска
закуска“ за
популяризиране
сред
чуждестранните
туристи на
традиционната
местна кухня
участват 24
хотела

ïî-êîíêóðåíòîñïîñîáíà
каквато цел си поставят както Кипър, така и България, подчертава общата база и общия интерес за сътрудничество
Филипос Друсиотис. Ръководената от него организация
вече има опит в трансгранично партньорство – с Италия
по европейския проект MITOMED (Модели за интегриран
туризъм в Средиземноморието), а също с Гърция и Монако.
„На български партньори по цялата верига на туристическата индустрия можем да предложим конкретни добри
практики от успешно реализираните от нас проекти, които
доказаха своя икономически и социален ефект с конкретни,
измерими резултати“, смята председателят на „Кипърската
инициатива за устойчив туризъм“. От 2010 г. досега тя заедно с Кипърската организация по туризъм /която е със статут на правителствена организация/ и фондацията „Travel“
от Великобритания осъществява над 10 мащабни проекта
на територията на острова, които демонстрират ползите
от устойчивия туризъм за околната среда, обществото и
местната икономика. В голяма степен тяхна е заслугата за
високото международно отличие, което бе присъдено на
Кипър през ноември миналата година. На най-престижното
и глобално събитие за туристическата индустрия – туристическия панаир World Travel Market в Лондон, Островът на
Афродита спечели сребърната награда за „Най-добра дестинация за отговорен туризъм“.
Един от най-значимите по постигнат икономически и социален ефект проекти на „Кипърската инициатива за устойчив туризъм“ е за редуциране на
пластмасовите изделия в туристическата индустрия, които са сред най-големите замърсители на околната среда.
Взелите участие в него 28 хотела на острова са намалили използваните пластмаси с 19 тона! „Икономията“ идва

главно, след като са ограничили употребата на пластмасови чаши и бутилки за вода и са ги заместили със стъклени
и машини за вода. „Ние можем да предадем на българските
ни партньори опита си как да се намали използването на
пластмаси в туристическата индустрия чрез предприемането на конкретни, специфични действия, как да насърчим
гостите ни за това. Има много възможности“, твърди Филипос Друсиотис.
Като много успешен организацията отчита и проекта за
икономии на вода и енергия в хотелиерската индустрия. Резултатът от него се измерва със спестени над 500 000 евро.
Все по-голяма популярност сред хотелиерите, а и чуждестранните гости набира един от най-интересните проекти за устойчив туризъм чрез популяризиране на традиционните кипърски продукти и кухня. През тазгодишния
летен сезон 24 хотела казваха „Калимера!“ („Добро утро!“)
с „Кипърска закуска“. Тя включва ястия и продукти, които
са автентични, традиционни за Кипър и характерни за прочутата Средиземноморска диета, задължително местно
производство от региона, където се намира хотелът. Уникалната туристико-гастрономична програма започна през
2014 г. и е първият организиран опит за разработване на
нов тип диверсифициран туристически продукт на острова. С марката „Кипърска закуска“ се цели създаването на
нов бранд на кипърския туризъм на базата на автентичния
характер на местната кухня и местното гастрономическо
наследство, промотирането на Кипър като дестинация за
кулинарен туризъм.
Един от най-значимите за хотелиерския бранш проекти,
с който „Кипърската инициатива за устойчив туризъм“ се
гордее и е готова да споделя опит, е въвеждането на критерии за устойчивост, задължителни за хотелите с над 3 звезди. Те са официално одобрени от Кипърската организация
по туризъм и с тях през 2014 г. Кипър стана първата страна
в света, която чрез нормативни промени защити принципа,
че качеството и устойчивостта трябва да вървят „ръка за
ръка“. Разработеният набор от минимални екологични и социални изисквания е задължителна част от стандартите за
качество, на които трябва да отговарят хотели с над 3 звез-
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Кандидатите вече са подали заявките си, а окончателното решение на Европейската комисия се очаква да бъде
обявено през януари следващата година. Началото на съвместния българо-кипърски проект съвпада и с началото на
Международната година за устойчив туризъм за развитие,
за каквото ООН обяви 2017 г. Устойчивото развитие прави
туристическата индустрия

Една от годишните награди
за устойчив туризъм за 2016 г.
отиде в СyHerbia - единствения
по рода си на острова парк
на билките, който включва
биоградини, производствени
дестилационни мощности,
производство на биохрани,
зелен лабиринт и места за
развлечения
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ди. Това означава, че лицензирането им вече зависи не само от броя
басейни, вида на спалното бельо
или разположението на кухненския
блок. Те се оценяват и по критерии
като политиката им за икономия на
вода и енергия, за закупуване на
местни продукти и услуги. Според
Филипос Друсиотис това помага на
хотелите да работят икономически
по-ефективно и социално справедливо. Неговата организация е ангажирана да обучава и подпомага хотелиерите за прилагането на минималните критерии, както и да популяризира
добрите практики в тази област.
Необходимостта да се развива устойчив туризъм се налага и от промяната в нагласите и очакванията на туристите, които стават все по-взискателни, подчертава още един
аспект председателят на „Кипърската инициатива“. „Туристите навсякъде вече се променят. Те изискват все повече,
не се задоволяват само с традиционното, стандартното,
което им се предлага, търсят оригиналното, автентичното, атрактивното, извън стереотипите. Те искат, когато са
на почивка в Кипър, да се насладят на нашите плажове и
природа, да се срещнат с нашата култура и традиции, да
опитат нашите храни и напитки, така, че да могат да кажат,
че са били на Острова на Афродита, а не на някоя друга
средиземноморска дестинация“. Така Филипос Друсиотис

обяснява актуалната вълна в
пътуванията, която той определя като

“òóðèçúì íà
ïðåæèâÿâàíèÿòà”
Опитът от съвместната
дейност на „Кипърската инициатива за устойчив туризъм“,
Кипърската организация по
туризъм и фондация „Travel“,
показва, че устойчивото развитие на туризма може да се постигне само ако за него
работят всички заинтересовани страни, бе специално подчертано по време на състоялата се в края на септември
10-а юбилейна годишна среща на организацията. А това
включва министерства и държавни органи, хотелиери, ресторантьори, мениджъри на различни нива, туроператори,
еколози, неправителствени сдружения, местни общности,
образователни институции, посочва ги Друсиотис.
Затова целта им сега, при подготвяната реформа на туристическия сектор в Кипър и назначаването на държавен
секретар по туризма, е устойчивостта да бъде поставена в
центъра на всички бъдещи стратегии, свързани с водещия
на острова отрасъл. А тя точно се „вписва“ в голямата цел
на 2017 г. като Международна година за устойчив туризъм
за развитие – за промяна в политиките, бизнес практиките
и поведението на потребителите.

Филипос Друсиотис (вторият от дясно наляво) с част от екипа на един от най-популярните проекти за устойчив туризъм “Кипърска закуска”
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Áúëãàðñêèòå çèìíè êóðîðòè ñòàâàò âñå ïîÁ
ïîïóëÿðíè ñðåä ÷óæäåñòðàííèòå òóðèñòè
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БОРОВЕЦ ÏÐÀÇÍÓÂÀ 120 ÃÎÄÈÍÈ
Боровец е най-близкият до столицата София зимен курорт – само на 68 км. Той е най-старият български зимен
курорт и тази година празнува своята 120-а годишнина
с богата програма. Откриването на сезона е на 17 декември с много забавления, безплатно нощно каране и
уроци за деца и начинаещи скиори.

Разположен е на 1350 м надморска височина в северните склонове на Рила. Маркираните ски писти са с дължина 58 км. Най-дългата писта в курорта е 12 км. Има и
35-километрова писта за ски бягане, шанца за ски скокове и съоръжения за биатлон. Курортът предлага отлични условия за планински туризъм и спорт: алпийски ски,
сноуборд, ски бягане, планинско колоездене.
Ски сезонът в Боровец продължава от средата на
декември до април. Ски зоните са три – Ситняково, Ястребец и Маркуджик. Маркуджик е зоната, разположена

най-високо. Пистите на Ястребец и Маркуджик 3 са предизвикателство за всеки скиор и са използвани многократно за провеждането на различни състезания. Сноубордистите могат да използват част от пистите в курорта.
По високите части на Рила планина – ски център Маркуджик, в разгара на сезона снежната покривка достига
2 м и има добри условия за екстремно каране. Боровец
разполага и с детски снежен парк, който предлага занимания за най-малките, както и специализирано ски обучение.
Хотелите в Боровец предлагат разнообразни възможности за почивка и забавление извън пистите. В някои от
тях има закрити плувни басейни и спа центрове. В Боровец има много ресторанти, барове и клубове. Предлага
се разнообразна българска, европейска и световна кухня.
Регионът около курорта е богат на исторически, природни и религиозни забележителности.

ПРИКАЗКА
Â ñòðàíàòà èìà ÷åòèðè ãîëåìè è ñâåòîâíî
ïðèçíàòè çèìíè êóðîðòà è íÿêîëêî ïî-ìàëêè
ñêè çîíè, êîèòî áúðçî ñå ðàçâèâàò è ñ ïðàâî
ïðèâëè÷àò âíèìàíèåòî íà òóðèñòèòå. Îáùàòà äúëæèíà íà ïèñòèòå â Áúëãàðèÿ íàäâèøàâà
210 êì. Íàé-âèñîêèòå ïèñòè çàïî÷âàò îò 2600
ì íàäìîðñêà âèñî÷èíà, êàòî ìàêñèìàëíàòà
äåíèâåëàöèÿ äîñòèãà 1630 ì. Âñè÷êè ïèñòè ñå
îáñëóæâàò îò ìîäåðíè ñåäàëêîâè è êàáèíêîâè

ëèôòîâå, êàêòî è îò âëåêîâå. Ñúâðåìåííèòå
ñúîðúæåíèÿ è ðàçâèòàòà èíôðàñòðóêòóðà
ãàðàíòèðàò äîáðè óñëîâèÿ çà ñïîðò ïðåç öåëèÿ àêòèâåí çèìåí ñåçîí. Îòëè÷íè óñëîâèÿ çà
ïðàêòèêóâàíå íà çèìíè ñïîðòîâå èìà îò íà÷àëîòî íà äåêåìâðè äî àïðèë. Ïîâå÷åòî ãîëåìè ñêè çîíè ñà ñíàáäåíè ñúñ ñúîðúæåíèÿ çà
ñíÿã è ãàðàíòèðàò íàëè÷èåòî íà êà÷åñòâåíà
ñíåæíà ïîêðèâêà

Пиринският ски курорт Банско е един от най-популярните в страната и най-популярният за чуждите туристи. В
последните години Банско често е сочен като един от найатрактивните зимни курорти и попада в множество класации заради отличното съотношение цени-качество, както и
заради добрите условия за ски.

убордисти. Голямото предизвикателство на ски център
Банско е пистата „Томба“ – най-атрактивната и най-трудна
писта на курорта. Тествана е от своя кръстник – легендата
Алберто Томба, както и от други величия в зимните спортове, сред които Франц Кламер, Рози Митермайер и Марк
Жирардели.

Банско предлага ски писти с дължина 70 километра.
Най-високата точка на ски центъра е 2560 м, а най-ниската
- 1000 м. Оборудвани с машини за изкуствен сняг са 100%
от трасетата, което гарантира достатъчно снежно покритие
от декември до май.

Безспорен аргумент за качествата на Банско като ски курорт е провеждането на кръгове от Световната купа по ски
алпийски дисциплини. Банско бе домакин на събитието в
началото на 2009 г. Световната купа доведе в България топ
скиори, сред които Линдзи Вон, Аня Першон и Тина Мазе.

Ски центърът предлага и чудесен 7 км ски път, оборудван с машини за изкуствен сняг и осветление, свързващ високите части на курорта с гр. Банско.

Пистите над Банско предлагат наистина чудесни условия за сноуборд. Тук бе открит първият сноуборд fun park
в Източна Европа, който е подходящ за freestyle спускания.
Тук често се провеждат и национални, и международни
състезания по сноуборд. През февруари 2017 г. предстои в
Банско да се проведе кръг от Световната купа по сноуборд.

Курортът се намира в Югозападна България, на 160 км
от София и на 57 км от Благоевград. Освен че предлага
модерни условия за спорт, Банско е красив град, запазил своята автентичност и историческото си наследство.
В Банско снежната покривка се задържа от декември до
април, а повечето писти са оборудвани и със съоръжения
за сняг. В ски зоната на курорта има много добри условия
както за начинаещи, така и за напреднали скиори и сно-

В курорта има много добри условия и база за практикуването на пара ски – тандемен полет с опитен парапланерист. Възможно е и скиорите да бъдат теглени от хвърчило
вместо парапланер. Подобни екстремни преживявания могат да бъдат организирани след предварителна заявка.

ВАКАНЦИЯ 127

БАНСКО ÑÐÅÄ ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈÒÅ Â ÑÂÅÒÀ

БЪРНО

ÃÐÀÄÚÒ ÍÀ ÏÀÍÀÈÐÈÒÅ

Г
ПАРТНЬОРСТВО 128

рад Бърно, благодарение
на стратегическото си разположение и с отличната си
транспортна
доспъпност,
още от дълбока древност е
важен търговски център. Именно в
този регион се намира абсолютно
уникалният изложбен център „Панаири Бърно” АД.

След придобиване на правото
за провеждане на годишни пазари, получено от чешкия крал Вацлав I, в гр. Бърно
зaпочва да се развива международна търговия. Интересен е фактът, че при основаването на гр. Бърно в началото на 13-и век
е основан т.нар. „Зеленчуков пазар”, чието
название и местоположение са запазени
до днес. Едва ли има посетител на Бърно,
който в периода март - ноември да не е
посетил този уникален и типичен пазар.
През 1929 г. се открива първият, от архитектурна гледна точка, уникален функционален павилион. Първата обща изложба за
съвременна култура е продължила два месеца и е била посетена от 1 000 000 души.
От споменатата година датира началото на
изложбеното дело в града. Следващият важен момент е 1959 г., когато за първи път се
е провел Международен техниески панаир,
който без прекъсване се организира като
най-успешния проект близо 60 години. Последното му издание беше преди 2 месеца.
Фактите говорят за всичко - 1711 участващи

фирми (най-много от 2012 г.), чистта заета площ 44 000 м2 (рекорд
от 2008) г. и над 80 000 посетители
о
(най-много за последните 7 години).
Компанията „Панаири Бърно”
АД е най - големият организатор
А
на специализирани изложения
в региона на Средна и Източна
Европа, с престижно реноме. От
април 2016 г., след близо 20 години прекъсване, компанията е отново собственост на
Община Бърно. Град Бърно ще продължи
да подкрепва успешната традияци на изложбеното дело и ще направи всичко, за да
може Бърно да продължи да бъде панаирен
град номер 1 в средно- и източноевроопейския регион. „Панаири Бърно” АД работят с
широка мрежа представители в целия свят.
За България са избрани панаирни проекти,
които могат да са интересни и привлекателни за българските производители. Освен в
машиностроенето, съществува потенциал
и сред производителите на земеделска
техника, дървообработващата и мебелната промишленост, хранително-вкусовата и
винарската промишленост, текстилната и
обувната промишлености, както и презентация на туризма като цяло и на отделните
региони в България.
Повече информация на сайта на BVV
Trade Fairs Brno Co. (Veletrhy Brno, a.s.)
www.bvv.cz.

ПРЕДСТОЯЩИ
ИЗЛОЖЕНИЯ:
ГОУ - Международно
изложение за туризма
19-22.01. 2017
РЕГИОНТУР - Международно изложение за
регионален туризъм
19-22.01.2017
СТИЛ - Международно
изложение на модата
18-20.02.2017, 1921.08.2017
КАБО - Международно
изложение на обувки
и кожени изделия 1820.02.2017, 19-21.08.
2017
МОБИТЕКС - Международно изложение
на мебелите 26-29.04.
2017
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА ИНЖЕНЕРНАТА ИНДУСТРИЯ
9-13.10.2017
УУД-ТЕК - Международно изложение на
мебелната и дървообработваща промишленост 31.10. - 03.11.2017

ÈÇËÎÆÅÍÈßÒÀ
ÑÀ ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒ
ÇÀ ÏÐÎÁÈÂ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ÏÎÃÐÈÆÅÒÅ ÑÅ ÇÀ
ÑÂÎÅÒÎ ÒßËÎ È
ÇÄÐÀÂÅ Â ÌÎÄÅÐÍÈß
ÖÅÍÒÚÐ Ñ ÍÀÄ 28
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÍÎÑÒÈ

ÀÏÀÐÒÕÎÒÅË
ËÚÊÈ ÁÀÍÑÊÎ***** Ñ ÍÎÂ

СПА & УЕЛНЕС ЦЕНТЪР
От 20.12.2016 г. в хотела ще започне да работи абсолютно нов и
модерен СПА център с над 28 функционалности:
Единствените в Банско биобасейни за деца и възрастни, без токсичен хлор за пречистване, с вградени подводна музика и хидроджет.
Солен басейн - със соли от Мъртво
море, и стая за релакс, облицована
с хималайска сол;
Сауни, парни бани, контрастни
и приключенски душове;
Хамам за индивидуални терапии;
Ледена стая с падащи върху тялото ви снежинки;
Масаж със сертифицираните
рибки Гарра Руфа;
Фитнес център;
Терапевтична вана от най-ново
поколение, комбинираща перлен,
вихров и тангенторен масаж, с 25
различни програми;
Водно легло, което ще ви напомни за морето с нежните
си
полюшквания.
Допълни-
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•

•
•
•
•
•
•
•

телно можете да го комбинирате с:
хромотерапия, индивидуална парна
баня, душ Виши, таласотерапия и
калолечение;
Интрасютикълс
е
терапия,
базирана
на нанотехнол огиите,
която възстановява
жизнеността на кожата
и има подмладяващ
ефект. Това е сред
най-предпочитаните
терапии в Холивуд с почти
моментален ефект;

•

•

Радиочестотни и ултразвукови
терапии за стягане и регенериране
на отпусната кожа на различни проблемни зони;
Козметично студио за маникюр
и педикюр;

•

Ако желаете да се насладите на
една истинска почивка и да се погрижите за своето здраве и тяло,
заповядайте в апартхотел Лъки Банско!
За повече информация
и резервации:
02 806 6178
reservations@luckybansko.com
www.luckybansko.com
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Билял и
Сюмейе на
преден план,
а зад тях
са другата
дъщеря на
Ердоган Есра
със съпруга
си Берат
Албайрак,
който в
момента е
министър на
енергетиката

ДЕЦАТА НА ЕРДОГАН
àâòîð: Âëàäèìèð Ìèòåâ

В

началото на ноември съд в Истанбул обвини Кемал Кълъчдароглу – лидера на най-голямата опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската, в обида към Неджметин Билял – сина на
президента на страната Реджеп Тайип Ердоган.

Кълъчдароглу бе привлечен за обвиняем заради твърденията си, че Билял е приел подкуп чрез Турската фондация
за образователни и младежки услуги, пише Анадолската
агенция. Синът е член на борда на фондацията. Обвинението иска затвор за опозиционния лидер за срок между 4 месеца и 2 години и 8 месеца.
Съдебният процес е само поредният епизод от сериала с
участието на семейството на турския президент. През годините, и особено в последно време, световната преса разказва
как неговите четири деца са натрупали богатства, измервани
в милиони долари. Имената на дъщерите – Сюмейе и Есра,
и на синовете – Ахмет Бурак и Неджметин Билял, са свързвани с управлението на фондации, фирми, с конфликти със

светски настроени сънародници и дори с обвинения, че наследниците на Ердоган покровителстват мафиотски отношения с Ислямска държава. Скандали има и с други членове на
семейството на Ердоган – със зет му Берат Албайрак. Така
излизат наяве любопитни факти за първото семейство на
Турция.

Íåäæìåòèí Áèëÿë
Като че ли Билял Ердоган е най-известният в медиите
наследник на турския президент. Американският консултант,
автор на книги и статии за международната политика Уилям
Енгдал посочва, че той притежава няколко компании за морски транспорт. И в това си качество е транспортирал нефт от
окупираните от Ислямска държава земи в Ирак до пазарите
в Източна Азия. През декември 2015 г. подобно твърдение
направи и сирийският министър на информацията Омран азЗоуби, според когото нефтът, транспортиран от Билял Ердоган, е добит от терористични организации.
Руските медии често пишеха за връзките на Ердоган с

Ôîòî Indiana University

ÄÚÙÅÐÈÒÅ, ÑÈÍÎÂÅÒÅ È
ÇÅÒÜÎÂÅÒÅ ÍÀ ÒÓÐÑÊÈß
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÄÅÉÑÒÂÀÒ Ñ
ÎÃÐÎÌÅÍ ÐÀÇÌÀÕ, ÍÎ
ÃÎËÅÌÈ ÑÀ È ÑÊÀÍÄÀËÈÒÅ,
Â ÊÎÈÒÎ ÏÎÏÀÄÀÒ

Ôîòî www.u2start.com

През февруари 2016 г. турският бизнесмен
бе обвинен в Италия заради предполагаема
връзка с голям корупционен скандал от 2013
г., в който е замесена турската управляваща
Партия на справедливостта и развитието. Прокуратурата в Болоня се задейства след твърдеЕсра и Сюмейе в Университета в Индиана, където са завършили
ния на турски опозиционен политик, че Билял
е изпрал пари от този корупционен скандал в
Ердоган – Ахмет Бурак. През 2013 г. израелският сайт
Италия. Самият син на Ердоган заяви тогава, че е в Италия,
Ynetnews пише, че един от корабите на компанията на Ахмет
за да довърши докторантурата си в местния клон на америняколко пъти е превозвал товари между Турция и Израел, въканския университет „Джон Хопкинс“ в Болоня.
преки че те по това време са в много лоши отношения. Това
провокира опозиционни депутати в турския парламент да поКогато скандалът избухва през 2013 г., турската прокурапитат Ердоган-баща дали синът му се е ползвал с държавни
тура съобщава, че в него става въпрос за пране на пари, коепривилегии да търгува. Ограничение за търговията между
то цели да заобиколи американските санкции срещу Иран.
двете страни обаче е имало само за стоки от военнопромиТогава са обвинени 14 души, сред които няколко членове на
шления процес, пояснява Ynetnews.
семействата на действащи министри.
С името на Ахмет Бурак се свързва друг скандал – от 1998
Àõìåò Áóðàê
г., когато той управлява автомобил без шофьорска книжка и
причинява катастрофа, в резултат на която по-късно изпълС морски транспорт се занимава и другият син на Реджеп
нителят на народна музика
Севим Танюрек почива. По
онова време Реджеп Ердоган е кмет на Истанбул. В
последвалото дело Ахмет е
оправдан. Баща му плаща
болничните и погребалните
разходи на семейството на
Танюрек. То сваля своите
претенции за обезщетение,
пише турският сайт Sol.org.

Åñðà Åðäîãàí è
Áåðàò Àëáàéðàê

Сюмейе с Боно от U2

През 2004 г. по-голямата дъщеря Есра Ердоган се
омъжва за Берат Албайрак.
Според германския в. Bild
бракът им се е превърнал в
„най-здравата част от клана
на турския държавен глава“. В момента Албайрак е
министър на енергетиката и
природните ресурси.
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Даеш, докато Москва и Анкара бяха на нож
заради свалянето на руски изтребител от турските военновъздушни сили през 2015 г. В публикациите верният човек на турския президент,
който движеше бизнеса с хората на Абу Бакр
ал-Багдади, беше именно Билял.
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След като се жени за Есра, той
става шеф на конгломерата Çalık
Business Group. За индустриалния
холдинг, специализирал се в енергетиката, строителството, минното
дело, шивашката промишленост,
финансите и телекомуникациите,
работят 24 000 души в 17 държави.
Албайрак остава в компанията до
2011 г. През 2015 г. той е избран за
член на Централния изпълнителен
комитет за вземане на решения в
Партията на справедливостта и развитието.
През септември 2016 г. турската марксистка хакерска група Red Hack, обяви, че е влязла в пощата на Албайрак. От
разгласените до момента мейли става ясно, че зетят на Ердоган е упражнявал задкулисно медийно влияние по време
на протестите в парка Гези, които бяха насочени срещу първия човек в Турция. Освен това в едно от писмата Албайрак
потвърждава, че Турция оказва подкрепа за Ислямска държава, като поддържа отворени пътищата за пренос на оръжие и джихадисти към Сирия.

Ñþìåéå Åðäîãàí è
Ñåëäæóê Áàéðàêòàð
По-малката дъщеря на Ердоган – Сюмейе, учи в университети в САЩ и във Великобритания и до неотдавна „разчупваше“ традицията, защото родената през 1984 г. туркиня продължаваше да е неомъжена на възраст от 30 години. През
2016 г. обаче тя се омъжи за бизнесмена и наследник на
компания за производство на безпилотни самолети Селджук
Байрактар.
Според разкази на нейни съученички в Турция, тя още на
младини има „консервативни“ убеждения и в училище отказва да сваля своя хиджаб. Любопитен е казусът от 2011 г., когато дъщерята на Ердоган отива на театър в Анкара, стои на
първия ред и дъвче дъвка, докато трае пиесата. Актьорът на

Ôîòî www.akparti.org.tr

Есра, до нея Eрдоган
с дъщеря й Махинур
на ръцe, Емине и
Сюмейе Ердоган на
партиен форум

сцената я забелязва, започва да я имитира, спира да играе
и насочва вниманието на цялата публика към нея. Обидена,
тя напуска представлението. В следващите дни баща й изригва в медиите как актьорите не можели да понасят вида
на покрита жена, нито лицата на „селяни, брадати мъже и
обикновени хора, които нямат какво да ядат“. Случката приключва с още по-твърдо убеждение у Сюмейе, че може да
ходи спокойно на театър с хиджаб. Той е на главата й и когато се среща с известни западни знаменитости – например с
вокала на U2 Боно.
През 2015 г. базираният в Монреал сайт Global Research
публикува разследване, където твърди, че Сюмейе управлява „тайна“ болница на границата със Сирия, използвана за
лекуване на бойци от Ислямска държава. Твърдението е на
медицинска сестра от алевитската общност, работела в болницата до момента, в който ръководството разкрива, че тя
е от същата религиозна общност като сирийския президент
Башар Асад.
В обстановка на изострена конфронтация в Турция първото
семейство на държавата привлича погледите и в страната, и
в чужбина. Размахът на неговите членове е огромен, но също
така големи са и скандалите, в които те са замесени. Затова е
интересно дали някой ден няма да се появи турски сериал и
за семейство, намиращо се на държавния връх. Или може би
този сериал върви от години и никога не е спирал?

Семейството на годежа на Сюмейе и Селджук Байрактар (в средата). Вдясно от тях са Реджеп Ердоган и съпругата му
Емине, а до турския президент е големият син Бурак със съпругата си Сема. До тях е Билял със съпругата Реян и сина им.
Вляво са Есра Ердоган и Берат Албайрак с двете си деца
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AGRESSIA

ÂÅ×Å È Â ÕÎÒÅË “ÌÀÐÈÍÅËÀ”

П

од мотото „Нека заедно
продължим традицията!“
AGRESSIA събра приятели, клиенти и почитатели
на марката по повод откриването на най-новия си магазин в столичния хотел „Маринела“.
Традицията представлява онези
ценности, умения и практики, които
отразяват същността на обществото
и които то съхранява във времето,
предавайки от поколение на поколение.
През 1989 година с много амбиция
и две скромни помещения, с персонал едва от десет човека, Александър и Мария Антови полагат основите на бъдещия гигант AGRESSIA.
Днес AGRESSIA заема почетно място
сред световноизвестните майстори в
ушиването по мярка и традиционната италианска технология. Голямото
производство и сплотенит колектив
са вече факт.

AGRESSIA се свързва както с безупречния си стил за съвременния мъж,
класа и качество за бизнесмените,
така и с истинското значение на думата лукс, създаден от висококачествени
материали и с перфектна изработка.

Популярни лица от светския елит,
бизнесмени, бизнес дами, политици
и хора на изкуството уважиха с присъствието си и лично подкрепиха
фирмата. Модната марка представи дефиле с най-новите модели на
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Собственикът на бутика г-жа Мая Антова (в средата) посрещна много гости, сред които семейство Петко и Яна Димитрови

световните брандове TOMBOLINI и La
Martina, на които е вносител, и дизайнерските си предложения за ушиване
по мярка, съобразени с последните тенденции в материите и кройките.

За всички господа и ценители на лукса,
AGRESSIA е вносител на тъкани от найдобрите в този бранш: Loro Piana, Scabal,
Ermenegildo Zegna, Dormeuil, Cerruti,
Albini, Thomas Mason, и други.

ÌÀÐÊÀÒÀ
ÎÑÒÀÂÀ ÅÒÀËÎÍ
ÇÀ ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÈß
ÑÒÈË ÍÀ
ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÈß
ÌÚÆ

ÂÊÓÑÍÀ ÊÎËÅÄÀ Ñ
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ЕСТЕ

ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÚÒ
ÏÐÅÄËÀÃÀ ÍÀ
ÊËÈÅÍÒÈÒÅ ÑÈ
ÄÎÌÀØÍÎ
ÏÐÈÃÎÒÂÅÍÈ
ÏÀÊÅÒÈ ÇÀ
ÏÐÀÇÍÈ×ÍÀÒÀ
ÒÐÀÏÅÇÀ

И тази година ресторант Este ще изненада своите клиенти
с готови домашно приготвени пакети за Бъдни вечер, както и с
вкусни коледни пакети.
Основната част от пакета за Бъдни вечер съдържа питка с
паричка и дрянови клонки; постни сарми с ориз и постни сушени червени чушки, пълнени с боб; туршия; ошав; боб чорба;
бутилка червено вино; плодове; тиквеник; мед; орехи; свещ и
молитвата „Отче наш“.
Коледа е любим семеен празник на малки и големи. Ко-

ледната трапеза е богата, а всички, които са постили, за пръв
път след постите ще опитат месо. Задължително присъстват и
продукти като сирене, кашкавал, мляко, масло и други млечни
храни. В коледните пакети на ресторант Este се включва селекция от сирена и колбаси по избор на клиента, селекция от ядки,
както и бутилка шампанско или вино по избор – бяло, червено,
розе.
Голямата изненада от Este е в десертите, които от ресторанта са приготвили за своите клиенти. Те са направени и поднесени с много въображение. В коледния пакет гостите ще опитат
домашно приготвен коледен кекс, коледни бастунчета, печени
ядки в шоколад, шоколадови курабийки, шоколадови целувки с
бадем, бисквити с три вида шоколад и коледни ръчно изрисувани меденки.
С Este празникът ще е вкусен и незабравим!

Очакваме Ви
София 1113
Ул. „Николай Хайтов“ 3А
Тел.: 02/ 868 72 96
0886 700 269
E-mail: restaurant@este.bg
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Д

ните на Рождество са най-светлите семейни празници в българския календар. Приготвянето на вечерята на Бъдни вечер и празничната трапеза на Коледа
не са свързани толкова с кулинарията, колкото са
специален ритуал.
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LiuGong представи уникалния
челен товарач на своята дилърска
конференция през ноември в Китай

LIUGONG

ÏÐÅÄÑÒÀÂß
ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍEÍ
×ÅËÅÍ ÒÎÂÀÐÀ×

Р

еволюционен нов продукт
- челен товарач с вертикално вдигане на кофата беше
представен от китайския
производител на строителна и минна механизация LiuGong
(ЛиуГонг) в средата на ноември. Новата технология е изключително важна стъпка не само за развитието на
LiuGong, а и за индустрията, която
произвежда строителна техника, смятат специалистите от бранша. Това
съобщиха от компанията, която е ото-

ризиран представител на китайския
бранд LiuGong за България - Геотрейдинг АД.
Основните иновации на продукта
са вертикално повдигащите товарещи рамена, за които за първи път е
намерено решение за приложение
върху шарнирна рама (вместо досега
използваното от всички производители радиално повдигане). За първи път
се прилага и Z-bar механична самонивелираща се система за кофата. Вер-

тикалното повдигане е разработено
като иновативен метод за увеличаване на ползите за клиента при покупка
на товарач. Вертикалното повдигане
акцентира върху основната функция
на този вид машини - повдигане и пренасяне на товари. Машината осигурява възможност за по-тежки товари и
по-голяма височина на товарене от
стандартните колесни товарачи със
същите мощност и тегло.
Редуцираното работно тегло на

Ïúðâèòå ìåñòà çà êèòàéñêèÿ ãðàíä
През годините на своето съществуване китайската компания LiuGong е била на много първи места.
Началото е поставено е с производството на първия
модернизиран китайски челен товарач - легендарния Z
435 през 1966 г.

През 2008 г.

Според консултантската агенция Off Highway
Research, специализирана в проучванията и анализи
на производители на строителни машини, LiuGong е
един от малкото азиатски производители на тежка механизация, надвишаваща изискванията
на международните стандарти. Същевременно дизайнът и цените на техниката често служат за ориентир на
останалите местни производители.

Първият модернизиран китайски челен товарач
Z 435 е произведен от LiuGong през 1958 г.

вертикално повдигащата машина спрямо
стандартната радиална машина позволява преместването на повече материал за
единица конска сила, като по този начин
и разходът на гориво значително се намалява. Това позволява на клиентите да
пренасят повече товари на час при по-ниска първоначална инвестиция и по-ниски
разходи за поддръжка и консумативи, отколкото би изисквала стандартната технология.
Според Едуард Вагнер - директор на
новите технологии и тестове на LiuGong,
изобретател и главен инженер: „Тази технология ще постави началото на нов клас
машини. „Наистина новият“ вертикално
повдигащ товарач ще е първият такъв с
шарнирна рама. Горди сме да отбележим,
че сме първите, които са го разработили,
и ще бъдем първите въвели на пазара
колесен товарач с вертикално повдигаща шарнирна рама. Тази технология е
универсално приложима с преимущества
относно ефективността и производителността и изключително полезна при приложения като товарене на стоки и нато-

варване на камиони.“
Идеята за вертикално повдигаща технология се ражда през 2010 г., а през
2011 стартира нейното разработване.
След 4 години работа LiuGong достига
до финалната фаза на усъвършенстване, а сега беше представен публично.
Новият продукт ще бъде готов за масово
производство през 2017 г. Плановете на
LiuGong са технологията на вертикално
повдигащия челен товарач да бъде приложена във всички челни товарачи, които
произвежда.
Новата машина и представените в нея
технологии нареждат LiuGong сред основните иноватори в бранша и заявяват
амбицията на производителя да се бори
за челно място сред утвърдените марки.
Налице са първите плодове от направените инвестиции в развойна дейност. В
бъдеще можем да очакваме още новости
от LiuGong. През 2015 г. те откриха най-големия център за разработки и развитие на
продуктите в Китай, като инвестицията им
в него е за около 50 милиона долара.

ÒÎÂÀ Å ÏÚÐÂÀÒÀ
Â ÑÂÅÒÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ
ÌÀØÈÍÀ Ñ
ÂÅÐÒÈÊÀËÍÎ
ÂÄÈÃÀÍÅ ÍÀ
ÊÎÔÀÒÀ
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През 1993 г. LiuGong е първата компания производител на
строителна техника, чиито
акции се предлагат на
борсата. Дружеството
избира за своя дебют
като публична компания Шенженската
стокова борса –
една от трите найголеми в Китай.

LiuGong получава и Националната награда за качество в родината си. 6 години по-късно компанията печели
престижния приз за втори път. И това не е случайно.
Компанията държи изключително много на качеството, доказателство за което е стриктното спазване на
метода Six Sigma, при който при стриктен контрол на
качеството има няколко дефектни стоки на 1 милион
произведени.

ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ ÎÒ СИЕЛА
Ìåòðî 2033

Êëàäåíåöúò

Автор
Дмитрий Глуховски
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Веселина Седларска

Цена 11,90 лв.
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Цена 16,90 лв.
Годината е 2033. Целият свят е в руини. Човечеството е почти напълно унищожено. Москва се е
превърнала в град-призрак, отровен от радиацията
и населен с чудовища. Малцината оцелели хора се
крият в московското метро – най-голямото противоатомно бомбоубежище в света. Неговите станции
са се превърнали в градове-държави, а в тунелите
цари мрак и властва ужасът. На Артьом, жител на
станция „ВДНХ“, му предстои да премине през цялото метро, за да спаси от зловеща опасност своята
станция, а може би и всички.

Çàäî÷íè
ðåïîðòàæè çà
çàäî÷íà
Áúëãàðèÿ,
Òîì 1 è Òîì 2

Перото на Веселина Седларска изоставя
за кратко злободневните теми, за да се спусне дълбоко в кладенеца на подсъзнанието и
да опише скритите там съкровища и чудовища. С неподражаемото си чувство за хумор и
неподправеното си човеколюбие писателката ще ви ориентира в един сложен лабиринт
от тъжни и комични случки, родни абсурди,
психологически и философски теории, препратки към класики, народни приказки и мнения на авторитети – от Юнг и Фройд, през
Айн Ранд до д-р Менис Юсри.

Íàé-ëþáèìè
êîëåäíè èñòîðèè
Автор
Джани Родари

Автор
Георги Марков

Цена 15 лв.
„Задочни репортажи за задочна България“
е оригиналното заглавие, което Георги Марков предлага за своята поредица от есета по
Радио „Свободна Европа“ през 1975 г. От българската редакция на радиото обаче решават
да го съкратят и така текстовете зазвучават
като „Задочни репортажи за България“. В новото издание на есетата на Георги Марков
изд. „Сиела“ реши да припомни оригиналното
заглавие, което авторът сам е дал на произведението си.

Цена 16,90 лв.
Трудно може да се намери по-любим детски автор от Джани Родари. Всички сме чели
„Приказки по телефона“ – леки като усмивка,
абсурдни като влюбване, забавни като проговарящо дете. Сега Коледата оживява с необикновеното въображение на Родари и неповторимите илюстрации на Дамян Дамянов.

2017 г.
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Чарът на нашата
работа като хора на
изкуството е, че не може
да си предначертаем
пътя и да прогнозираме
резултати, казва проф.
Христо Харалампиев

ЧОВЕКЪТ,
ЧОВЕКЪТ
ÂÑßÊÀ ÒÂÎÐÁÀ ÈÌÀ ÑÂÎÉ ÆÈÂÎÒ È
ÈÑÒÈÍÑÊÀÒÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ ÏÐÎËÈ×ÀÂÀ
ÅÄÂÀ ÑËÅÄ ÃÎÄÈÍÈ, ÓÂÅÐßÂÀ
ÏÐÎÔ. ÕÐÈÑÒÎ ÕÀÐÀËÀÌÏÈÅÂ
àâòîð: Òàòÿíà ßâàøåâà

Н

ашата работа не може да бъде разказана, а трябва да
бъде видяна и всеки сам да усети дали това е неговата
изложба и неговият автор, казва проф. Христо Харалампиев. В столичната галерия „Българи“ през ноември той
показа рисунки и скулптури от бронз и за пръв път от
стъкло. В изкуството за него е важно развитието и пътят, който
няма край. Изложбите са само спирки по този път, те са глътка
въздух, след която авторът с нови сили продължава напред.

Ïúò
От 1987 г. Христо Харалампиев преподава рисуване и моделиране в Архитектурния факултет на Университета по архитектура,
строителство и геодезия. Между 1994 и 1996 г. ръководи секция
„Скулптура“ на СБХ, а от април 1999 г. до декември 2004 г. е негов
председател. Завършил е специалност „Скулптура“ в Националната художествена академия. Човекът с неговото физическо и духовно присъствие има важно място в творчеството му.

Ñòîéíîñò
Трудно e да се каже кое е истинско изкуство, но това не може

да се определи от самите нас, а то се селектира напред
във времето. Истинската стойност проличава след години.
Никой не знае точно кое ще получи признание и ще остане, но всеки човек на изкуството се надява, че това, което
създава, ще попадне в полезрението на следващите поколения, споделя проф. Харалампиев и добавя: „Силата на
една творба е в нейната идентичност и затова не бива да
се стремим да подражаваме. Убеден съм, че човек трябва
да следва своя собствен път и своето разбиране за нещата, а то се формира от неговия талант, от неговата информираност и от професионалната му подготвеност. Чарът на
нашата работа е, че не може да си предначертаем пътя и
да прогнозираме резултати. Може да дадем всичко от себе
си, но това да не се случи, или да стане много години покъсно. Единствено времето е филтър и това е неоспорим
факт. В материалния свят, но и в духовната сфера остава
това, което е устойчиво, другото изчезва. Въпросът е да си
в играта, иначе съвсем няма шанс“.

какво се слага по площадите и какво се маха оттам
оттам.

Колекционерът събира и притежава произведения,
които по негова преценка са ценни. Те му доставят и онова неописуемо чувство, което малцина са в състояние
да изпитат, имайки и финансовата възможност да си го
позволят. Няма обаче колекция само от шедьоври. Всяка
творба има свой живот и във времето тя се приема по
различен начин. Много от колекционерите дори не знаят
какво притежават и в даден момент преоткриват някои от
творбите. Колекционер не означава само богат човек, а
това преди всичко е просветен човек. Той трябва да е убеден в необходимостта и в правотата на това, което прави.
Добрите колекции са подбирани в определена насока и
с определена цел. И от едната страна е оценката дали
инвестицията чисто финансово си струва, но от другата
– посоката, в която нейната естетическа стойност ще се
разгръща, твърди проф. Харалампиев. Според него събирането на творби от български автори дава възможност в
колекциите да попадат стойностни творби, които един ден
ще са белег за мисленето във времето на тяхното създаване и за развитието на българското изкуство.

Ñâîáîäà

Ôîòî: Äåñèñëàâà Âåñåëèíîâà

Всяко време е такова, каквото е, и обикновено хората на
изкуството са изправени пред дилемата дали да работят
основно за пари, или ще са в състояние да правят онова,
което им харесва, и ще могат да възпитат пазара да започне да ги цени. Свободата в изкуството е важна, що се отнася до собствения избор на художника. Малко хора обаче
се осмеляват да бъдат свободни. Вечна е битката кое да
изберем - свободата или сигурността. Свободата е лукс, тя
е изпитание и всеки сам лимитира докъде може да се простира. Но освен свободен, човекът на изкуството трябва да
е и отговорен. Изкуството не е само в галерията с картини,
а има и обществени пространства, където то присъства, и
напоследък общественото мнение никак не е безразлично
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Ñòðàñòòà íà êîëåêöèîíåðà

